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ADOLF FREDRIKS REGERING.

FÖRSTA HÄFTET.

STRIDEN MELLAN IIOFVET OCH FRIHETSPAKTIET

1751—1759.

FÖRSTA KAPITLET.

INLEDNING.

Adolf Fredrik, då han eftersträfvade och erhöll

svenska tronföljden, och Lovisa Ulrika, dä hon fa-

stade sig vid honom, den svenske tronföljaren, kände
hegge två ganska väl det svenska statsskicket och
do gränser, detsamma utstakade för konunga-magtens
iitöfning; och Adolf Fredrik hade högtidligen lofvat

regera efter dessa stadgar. Som villkor för sitt an-

tagande till Sverges kronprins hade han nämligen

år 1743 medelst underskrift och lillig ed förbundit

sig att efter anträdct till regeringen styra riket en-

Ugf dess hesJcrifna lafi, stadgar, heslut och regerings-

form; — så framt Srcrgcs ständer slcidle rara för-
pUgtadc att sin motsvarande tro- och hrddhefs-ed

fullgöra och efterhomma. Ar \7A^ hade han dess-

utom genom öppen kungörelse inför allmänheten

på det heligaste hedyrat, det han aldrig tänkt heni-

ligen eller u^ipenharligen eftcrsträfra något, som

Fryxelh Ber. \\U\. 1



vore mot dess underskrifna försäkran och afgifna

cd, eller mot rikets regeringsform och ständernas

frihet stridande, och att han skulle anse som sin

och rikets hätskaste Jiende och otrogne förrädare

enhvar, som gjorde något dylikt försök.

Om nu Adolf Fredrik hållit denna sin ed, och

om han och hans gemål icke eftersträfvat någon

raagtutvidgning, utan ätnöjt sig med den verksamhet,

som inom det gällande statsskickets lagliga råmär-

ken stod dem öppen, skulle de utan tvifvel kunnat

uträtta mycket godt och tillika fått hugna sig af en

jemnförelsevis lugn och lycklig regering; — de och

likaså det svenska folket.

Men med försmående af en dylik lefnadsbana,

och i öj)pen strid mot ofvannämnda högtidliga för-

säkringar och besvurna löften förehade Adolf Fredrik

redan som kronprins så väl sjelf som genom andra

hvarjehanda stämplingar till utvidgning af sin blif-

vande konuiigamagt, och till öfverändakastande af

den regeringsform, han besvurit. Efter sin tron-

bestigning 1751 fortsatte lian och i synnerhet Lovisa

Ulrika med mycken ifver samma sträfvanden, ehuru
under öppet och ihärdigt motstånd af både råd och

ständer, hvilka, beggederi, uppskrämda genom så

väl minnet af Karl den tolfte som framtidstanken

på Lovisa Ulrika, gemensamt och ifrigt sökte upp-
rätthålla och försvara landets fria statsskick och
folkets rättighet att sjelft få deltaga i bestämmandet
af sina öden. Det är företeelserna af denna strid

under åren 1751— 1759, som närvarande del af våra

berättelser skall beskrifva.

ANDRÅ KAPITLET.

ADOLF FREDRIKS HYLLNING.

Vi hafva förut berättat Adolf Fredriks och
Lovisa Ulrikas tidigare öden och deribland äfven det



förbund, som till konungamagtens utvidgande och

Hattarnas skydd var under åren !744— 1747 mellan

l)åda dessa parter ingånget; — likaså orsakerna till

den sedermera inträffade söndringen; nämligen nöd-

vändigheten för rådet att u[)plösa det för Sverge

hotande förbundet mellan Kyssland och Danmark,
genom att till det sednares blidkande öfvertala, nä-

stan tvinga Adolf Fredrik att nedlägga några sina

anspråk på Holstein Gottorp och att medgifva prins

Gustafs förmälning med danska prinsessan Sofia

Magdalena; — likaså den starka obenägenhet mot
ökad konungamagt, som Hattarna inom rådet nu-

mera ådagalade, tillfölje dels måhända af egen herrsk-

iystnad, dels af grundade farhågor för Sverges fram-

tid, i händelse någon sådan magt fölIe i händerna

på Lovisa Ulrika. Berättadt är ock, huru alla råds-

herrar, äfven de, som förut ansågos i någon mån
gynna magtutvidgningen, t. ex. Höpken, Palmstierna

och Tessin, hade härutinnan dragit sig tillbaka från

det unga hofvet och i stället förenat sig med råds-

partiet; likaså huru den ömsesidiga oviljan redan

före 1751 hade flere gånger utbrustit; t. ex. vid

Axel Fersens befordran och vid Adolf Fredriks till-

ämnade (inska resa och stora mönstringar m. m.

och huru det var i så obehaglig inbördes spänning,

som hofvet och rådet sig befuimo vid tidpunkten

af konung Fredriks frånfälle.

Detta inträflade kl. 8 eft. m. d. 25 Mars 1751.

Hedan natten förut hade trordöljare-paret sökt up[)-

göra en plan för de åtgerdcr, som borde viiltagas,

och derom öfverlaggt med gunstlingen Liewen och

motståndaren Tessin, dock utan att liaf\a kuruiat fatta

något visst beslut. Men å andra sidan hade rådet

kommit öfverens om och uppsatt en kort tillsvidare

förbindelse, medelst hvilken Adolf Fredrik skulle

öppet och på TiOnunysUg tro och lofrcn försäkra,

det han vore fullcligcn sinnad att styra riket efter

Scerges då gällande tag och efter regcrinysfor/iien



af nr 1720 samt efter sin egen år 1743 afgifna

cdliga försäkran m. m. Skriften, uppsatt af Löwen-
liiclm '), Mef roflan samma afton och straxt ofter

i"re(lriks död till Adolf Fredrik franilomnad -). Denne

hade redan som kronprins och år 1749 afsifvit en

slags konungaförsäkran i förväg. Det tyckes der-

iöre, som ingen dylik behöft ytterligare afgifvas,

förr än den stora formliga, som hörde till krönin-

gen. Att mat) nu dessutom fordrade en i förväg

gifvoii tillsvidare försäkran, är ett talande bevis på

höjden af farhågorna för Lovisa Ulrikas magtutvidg-

nings-planer.

Inder den följande natten höllos vigtiga öfver-

läggningar. Inom hofvet talade öfverste Liewen för

djcrfva och afgörande mått och steg; nämligen att

tillkalla gardet, häkta rådet, fordra hyllning af trop-

par, kollegier och Stockholms borgerskap, samt ut-

lysa riksdag och vid densamma genomdrifva en

statsförfattning, liknande Karl den elftes o. s. v.

Men den andra gunstlingen, hans egen syster, förde

motsatt språk. Hon befarade en olycklig utgång på
företaget samt olyckliga följder för hofvet, för sig

och för brodern, och lyckades att afskrämma Lovisa

Ulrika från hela försöket. Troligt är ock, att man
icke hunnit vidtaga alla dertill nödiga förberedelser.

Liewens plan blef följaktligen förkastad, hvaremot
Adolf Fredrik uppsatte några anmärkningar vid det

utkast till konungaförsäkran, som blifvit till honom
af rådsherrarna framlemnadt.

Dessa, sins emellan fast förbundna, hade under
ledning af Tessin vidtagit följande anstalter. Ehuru
för tillfället blott elfva personer, utsago de för sitt

nu tillämnade sammanträde ett af slottets större

') Enligt Voltemat.

2) Enligt Tessiniana sid. 132. Enligt andra källor har Adolf
Fredrik sjelf uppsatt skriften på tyska, hvarefter den blifvit af

M. Benzel öfversatt pä svenska; denna uppgift torde dock afse

de af konungen gjorda anmärkningarna, om hvilka här nedan.



rum och uppkallade dit en mängd ämbetsmän ur

alla kollegjer och stater, nämligen lör att gifva saken

och uppträdet så mycket större otfentlighet och vigt.

Redan kl. 8 f. m. voro personerna samlade och allt

i vederbörlig ordning, och nu inträdde konungen i

rummet. Rådets förslag till hans nya försäkran blef

då uppläst, hvarelter Tessin höll ett tal, hvilket

bland annat beskref rådets JcärleJc till ständernas

fri- och rättigheter och dess heshif att dem upjjrätt-

hålla; — likaledes rådets öfverfi/c/clse om, att san-

ning vore det hasta offer, som inför en huld landets

fader hunde frambäras m. m. Vid detta tal och

vid åsynen af denna församling och denna enighet,

fann Adolf Fredrik vara bäst att icke framkomma
med ofvannämnde sina anmärkningar i), utan för-

klarade sig villig att antaga och underteckna upp-

satsen, livilket ock på stället skedde. Tessin höll

derefter ett kort tal, som slutade med de orden:

Sverges, Götes och Wendes utsedde konung Adolf
FredriTc! säll vare eder ingång och utgång! lyclca

she varom honung, som efter hesTcrifren lag och

regeringsform samt edgången försäkring vårt land

styra skall! hvarpå rådsherrarna och de närvarande

ämbetsmännen med upplyltade finger allade sin tro-

och huldhetsed. \ id middagstiden blef Adolf Fredrik

enligt gammalt bruk på gator och torg utro[)a(l till

Sverges konung, och det uruler folkets upprepade
bifallsyttringar -).

Som vi veta, hade man llere gånger utsatt

kommg Fredriks död såsom den tidpunkt, vid

hvilken Iiofpartiets tillämnade statshvälfning borde

utföras. Nu hade detta frånfälle intriilVat; men den
ifrågavarande statshvälfningen uteblilvit. Inom 14

tinuTiar elter den gamle konungens död hade tvärt-

om och medelst en ny konungaförsäkran det förra

') Ifall, soiji inan siiger, han verkligen iinuiat göra nSgra

dylika.

') Dansk. min. br. d. 2(5 mars 17.')1.
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statsskicket blifvit befästadt och all slags ändring

förekommen; sS svagt var hofpartiet, och så vä!

hade rådet träflat sina anstalter. Sedermera har

ocksä Tessin ej litet berömt sig af den förtjensten

att hafva vid tillfället af en så vådlig och vigtig

brytning kunnat rädda den svenska friheten, och

(let inom så kort tid och utan någr^. våldsamma
uppträden i).

TREDJE KAPITLET.

ÖFVERSIGT AF PARTIERNAS STRIDSKRAFTER
OCH AFSIGTER.

För att lätta uppfattningen af ifrågavarande

mycket invecklade rörelser, framlägga vi här en

teckning af begge partiernas personligheter, drif-

Ijedrar och planer; och vi upptaga redan nu alla

de förnämsta kämparna, ehuru några bland dem
först under åren 1752— 1754 började på mer kraft-

fullt sätt ingripa i händelsernas gång.

eOFPARTIETS

främsta personlighet borde naturligtvis vara konun-
gen; men inskränkta själsförmögenheter jemnte
svaghet och obeslutsamhet gjorde honom i sjelfva

verket till en bland de obetydligaste och till ett

blott verktyg i Lovisa Ulrikas hand. Hvad hans
egen åsigt om statshvälfningen angår, så vacklade

den fram och tillbaka mellan den pligtkänsla, som
böd honom hälla, och den magtlystnad, som böd
honom bryta sina gifna löften; — likaså mellan

fruktan ä ena sidan för revolutionens besvär och

•) Rådsprot. Dansk, och Preuss. min. br.



faror, och å den andra för Lovisa Ulrikas blickar

och ord. Att den man, för hvilken och af hvilken

statshvälfningen skulle genomdrifvas, var en dylik

personlighet, måste utöfva ett menligt inflytande på
hela företaget.

Dettas förnämsta ledare var och förbief nämnde
drottning, till följe af hennes stora själsförmögen-

heter, hennes än större mod, och hvad som var

allra störst, hennes herrsklystnad och oroliga verk-

samhetsbegär. Det var dessa egenskaper, hvilka

genast inkastade och sedermera allt framgent qvar-

höllo henne i de politiska rörelsernas hvirfvel; ehuru
fru Blaspiel och den konungslige brodern varnande
jifrådt. Hon utöfvade också stort inflytande, ser-

(leles i början. Skönhet, snille, kunskaper och
verklig kärlek till vitterhet och vetenskaper tillvunno

henne många och varma vänner, i synnerhet bland

liirdomsidkare, skalder och konstnärer. Men af den
stora allmänheten, sä högre som lägre, blef hon
jemnförelsevis mindre älskad, mindre värderad. Man
tadlade hennes högmod, rcgeringslystnad, häftighet

och ombytlighet; likaså hennes gäckerier med tros-

bekännelse och gudstjenst i), och hennes stundom
uttalade förakt för Sverge, dess natur-), lefnadssätt,

') Att sådant var hennes vanliga uppförande, omtalas från

flere håll; men i grefvc Maiiderströnis samlingar finnes ett hennes

bref till brodern August Wilhelm, i hvilket hon, och, som det

tyckes, på fullt allvar afråder denne frän Iivarje tvifvel, hvarje

afvikelse frän de antagna bekännelse-lärorna.

*) Att Lovisa Ulrikas yttranden vanligtvis voro af sådan art

berättas af många. Men i Königliche Ilaus-archiv i Berlin för-

varas flere hennes bref till den yngre systern Amalia, mest skrifna

under de första åren af vistelsen i Sverge, och i hvilka hon med
förtjusning talar om landets sköna natur och i synnerhet om
Drottningholm och lilriksdal samt de många välordnade lustbar-

lieter, som der firades; och i Eriksbergs arkiv finnas flere af

lienne till modern under de första åren skrifuii bref, i hvilka hon
talar med beröm om den bildning och det fina timgängesvett,

som hos många svenskar förefunnos, och tillika och med verklig

förtjusning om skönheten af Stockholms läge och af Sverges klara
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inrättningar, t. o. m. befolkning, hvilkcn hon tillät

sig beskrilva som raa cch klumpiga bönder, egen-

nyttiga och sillpackande borgare, enfaldiga eller

skrymtande prester samt uppstudsiga adelsmän, hvilka

sednare, mcnte hon, icke borde få innehafva några

egna gods, utan endast län; ty all rikets jord borde

tillhöra kronan. Flere bevis på sådana hennes

tänkesätt omtalades allmänt. Hon yttrade sig t. ex.

en gång med mycket förakt om svenskarnas brist

på omtänksamhet och näringsflit och berättade, huru

de fordom hade nödgals införa t. o. m. kål och W;
ifrån TysJdand, och hon frågade den närvarande

grefve Gustaf Hamilton om ej så var? — Jo, sva-

rade denne; men det Jcom deraf, att svenskarna då

för tiden ej hade tillfälle att plantera någon kål,

ty de voro sysselsatta med att gifva lagar åt Tysk-

land. Berättelsen om denna och dylika ordvexlin-

gar flögo landet omkring och måste nödvändigt reta

tänkesättet. Att nu statshvälfningens förnämsta upp-

hof, drifkraft och ledare var en sådan och så känd

personlighet, också denna omständighet måste utöfva

en olycklig inverkan på hela företaget.

De män, som skulle i öfrigt detsamma under-

stödja, innefatta vi under det gemensamma namnet

Hofpartiet; ehuru detta var sammansatt af olika

beståndsdelar, nämligen af vänner till antingen ko-

nungaparet, eller Möss- eller Hatt-partiet.

Såsom hörande till den första llocken, eller

konungaparets personliga anhängare, kunna räknas

från de förra tiderna syskonparet Liewen, hvilka

dock omkring 1753 småningom öfvergingo från

hof- och till frihetspartiet; — ytterligare Dalin,

vinterdagar, ocli än mer om dess herrliga sommarnätter. Det är

omöjligt, skref hon, att se någon sommar skönare än, den svenska.

Så väl denna, som den andra nyss omtalade motsägelsen torde

hafva sin förklaring i den ombytlighet och tillika i den hetta

och öfverdrift, med hvilka drottningen omfattade än den ena,

än den andra åsicten.



hvilken mer och mer intogs i konungaparets för-

troende, samt uppsatte flere dess skrifter och förde

några dess underhandlingar; ytterligare den nu 30-

arige Erik Brahe, högättad, rik, älskvärd samt för-

ståndig och genom dessa egenskaper nästan sjelf-

skrifven till partiets hiifvudman, ehuru saknande

några dertill behöfliga egenskaper; ytterligare tjenst-

görande hofmarskalken friherre Gustaf Jakob Horn,

en välmenande och ej oduglig man, hvilken med
heder hade som marskalk deltagit i Tessins lysande

bröllops-beskickning till Berlin; men som för nu
ifrågavarande företag saknade tillräckliga själsförmö-

genheter och krafter. Han är, skref preussiska

sändebudet, en person, som föga kan tänlca på egen

hand; och som kun vara elak af artighet och god
af svaghet. En annan mycket verksam deltagare

var friherre Erik Wrangel, hvars far, en på sin tid

omtalad skald, hört till Möss-partiet, men af miss-

nöje tagit afsked ur rådet och nedsatt sig jiå lands-

bygden. Sonen, nu lagman pä (lottland och ifrig

anhängare af hofvet, var en kunnig, (jvick och an-

genäm sällskapsman, och i följe deraf mycket väl

anskrifven hos Lovisa Ulrika. Med god, ofta skarp

både tunga och penna och med mycken djerfhet

och fyndighet, var han ock på riddarluiset en nitisk

och ofta lycklig kämpe för hofvets åsigter. Men
lättsinne, utsväfningar och öfvermod försvagade an-
seendet af hans person, vigten af hans ord och

sammanhang(>t i hans åtgerder. Slutligen märkes
kammarfröken Ulrika Eleonora v. Diiben, riksrådet

Joakims dotter, och numera Ix)visa Ulrikas förnäm-
sta gunstling, varandi' utmärkt såsom ijvick, sluc.

djerf och sin herrskarinna troget tillgifven. Jk'ss;»

voro inom det stora hofpartiet de förnämsta bland

dem, som egentligen fästat sig vid konungaparet och
dess åsigter.

En annan (lock bestod af |)ersoner, som ur-

sprungligen Jiört till Möss-partiet. J)ettas från for-
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dom två förnämsta herrar, Gustaf Bondo och Ture

Bielke, afhiillo sig väl från allt deltagande i nu på-

gående rörelse; men bland partiets medelålders eller

yngre medlemmar lyckades Lovisa Ulrika att draga

till sig llere ej obetydliga personer. En sådan var

Ungern vSternborg, hvilken 1751 omtalades som en

bland hofvets förnämsta gunstlingar. En annan var

Nils Adam Bielke, son till det nyssnämnda riksrådet,

och sjelf underguvernör hos prins Gustaf. En tredje

var Adam Horn, son till kansli-presidenten Arvid

Bernhard, sjelf en duglig och ansedd herre, dock

pä långt när icke som fadern. En fjerde och myc-
ket märklig person var Ture Gustaf Rudbeck, son-

sons son af Atlanticans fader, det bekanta »stor-

hufvudet» Olof Rudbeck. Han var en högväxt, stark

och ståtlig herre, ej snillrik, men klok. driftig och

duglig, den der ock genom sådana egenskaper bragt

sig upp från ringhet och djup fattigdom. Numera
rik genom så väl fördelaktigt gifte som klok hus-

hållning, var han också fullkomligt oberoende, hvilka

egenskaper, förenade med mycken tilltagsenhet och

vältalighet, gåfvo honom stort anseende. Han var

nu öfverste-löjtnant vid Upplands regemente,

hvarlöre hofvet hoppades genom honom vinna bi-

träde af nämnde tropp; men ehuru vanligtvis djerf

och tilltagsen, iakttog han under närvarande bryt-

ningar en omtänksam försigtighet. Den femte var

Johan Ludvig Hård, livars far blef 1739 af Hattarna

afsatt från råds-ämbetet. Sonen hade i sin första

ungdom visat mycken ysterhet, mycket öfvermod;
men sedermera stadgat och utvecklat sig till en

sällsynt grad af skarpsinne, kraft och duglighet.

Han tjenstgjorde en tid i Holland och deltog i

den revolution, som derstädes blef år 1747 genom-
drifven medelst folkuppresningar, men just mot fol-

kets ombud, och till förmån för regenthuset. En
annan medlem i hofpartiet, kapten Puke, hade lika-

ledes varit anställd i holländsk tjenst och deltagit
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i samma röreise, och hans, men i synnerhet Hårds
berättelser derom bidrogo att uppmuntra Lovisa

Ulrika till hennes likartade försök, och man hörde

henne ofta och med förkärlek åberopa det hol-

ländska exemplet. Hård hade blifvit utnämnd till

befälhafvare vid lifdrabanterna och derigenom ställd

i närmare förbindelse med hofvet. Han tyckes hafva

i det hela varit kanske i) den dugligaste och mest

framstående personligheten bland alla i rörelsen del-

tagande herrar.

Tredje flocken inom det stora hofpartiet ut-

gjordes af personer, som till detsamma öfvergått

från sina fordna vänner Hattarna. Vigtigast bland

dem var Karl Gustaf Löwenhielm, en man, utrustad

med ovanligt stora själsförmögenheter, men aj många
beskylld för egennytta och oärlighet-). Ar 1751

hörde han ännu till frihetspartiet, men öfvergick

sedermera till hofvet och var länge den enda person,

Adolf Fredrik kunde inom rådkammaren påräkna;

dock aldrig vid de vigtigaste, de vådligaste brytnin-

garna; ty då drog sig Löwenhielm alltid med myc-
ken försigtighet tiUbaka. — En annan var Samuel
Gustaf Stierneld. Åren 1738—1741 var han ifrig

Hatt och medlem i den af Lagercrantz stiftade fri-

skaran; men nu hade han blifvit en stark anhän-
gare af konungamagten samt öfverste för Westman-
lands regemente, hvars biträde hofvet trodde sig

derför kunna påräkna. Af samma orsak hade man
samma l'örho|)|)ning om Nerikes och Wermlands re-

gemente, hvars fifverste, Kalling, fordom gunstling

hos konung Fredrik, numera slutit sig till det unga
hofvet. Dit hade ock öfvergått inunora öfversten

Biörnberg, hvilken som löjtnant och liörande till

') Löwenhielm har ej. las veterligen, deltagit i ejelfva npp-

rorsrörelsen.

') Voltemats anekdoter suga, att han af hofvet nppbar 2,000
plåtar årligen.
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nyss närnncle friskara hösten 1738 tillställt det ovä-

sen 1), som skulle från allt nnotständ afskrämma de

då rådande Mössorna. Inom bondeståndet räknade

hofvet på Jan Persson från Tuna i Dalarne, hviiken

1742 kraftigt bidrog till dalkarls-upprorets stillande

och till Adolf Fredriks val -), samt på Erik Persson

i Herrsta, Skeptuna socken i Uppland, hviiken ledd

af Börje Skeckta hade vid riksdagen 1747 sökt upp-

egga bondeståndet till de upproriska rörelser, som
då för tiden åsyftade konunganiagtens utvidgning ^).

Vi hafva nu sett de förnämsta personligheterna

inom det stora hofpartiets olika flockar. De hos

hvar och en bland dem verksammaste drilTjedrarne

voro hos några en verklig tillgifvenhet för konunga-

huset; hos andra en framtids-beräkning att genom
detsamma göra hastigare lycka; hos andra en oegen-

nyttig öfvertygelse om fördelarna af konungamagtens

förstärkande, och derjemnte en aggande vantrefnad

med det bråk och de missbruk, det fria samhälls-

skicket medförde; och hos andra, hos de flesta

missnöje med det regerande Hattpartiet och med
njånga dess efter 1739 vidtagna ätgerder. Sist-

nämnde känsla i förening med någon hämndlystnad

förefanns väl i synnerhet hos flere till hofpartiet

öfvergångna Mössor, biand hvilka man såg ej mindre
än tre herrar, nämligen Bielke, Hård och Adam
Horn, hvilkas fäder blifvit 1738 och 1739 af Hatt-

partiet drifna ur rådkammaren.
Afsigterna med nu tillä mnade statshvälfning voro

hos olika personer mycket olika. Mössorna sökte

i första rummet att störta de herrskande Hattarna

och dessas åsigter; men många både Mössor, Hattar

och rena rojalister, t. ex. Brahe, Dalin, Rudbeck,
Stierneld, Ungern Sternberg och Wrangel påstodo

•) 34. 160.

^) Se 36 del. namnlistan.
3) 37. 121.
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alltjemnt, att de ville bibehålla det fria statsskicket

och afskatTa blott dess öfverdriiter och missbruk.

Säkert tyckes deremot vara, att Lovisa Ulrika ön-

skade införa sitt efterlängtade envälde; och troligt

är, att hon dervid erhållit biträde af Hård och Lö-
wenhielm och af inånga andra; måhända ock att

genom besagde två utmärkt verksamma och dugliga

herrar hennes äsigt hade vid verkställigheten gjort

sig gällande. Vagnen, kommen i fart, hade ej stan-

nat förr än vid utföre-backens slut.

I fråga om medel led hof[)artiet stor brist.

Från främmande magter kunde hvarken penningar

eller någon annan hjelp erhållas, icke ens från

Preussen, och detta af orsaker, som skola framdeles

angifvas. Det var derföre, som hofvet i sin nöd
än ville bortpanta några landskap, än verkligen bort-

pantade kronjuvelerna, utan att dock kunna på långt

när bekomma tillräckliga medel. En annan sida af

saken var frågan om det bistånd, hofvet kunde
vänta af landets egna innevånare. Vi hafva äfven

berättat, huru det trodde sig kunna vänta under-
stöd af L'|)plands, ^\'estmanian(ls samt Nerikes

och Wcrmlands regementer. Man räknade dess-

utom och icke utan någon anledning på prester-

nas och böndernas ovilja mot Hattpartiet och på
deras benägenhet för starkare konungamagt. Men
sistnämnde känsla hade genom Adolf Fredriks och
Lovisa Ulrikas personligheter blifvit snarare för-

svagad än stärkt, hvarjemnte läran om sjelfstyrelse

och friare statsskick börjat vitnia mer och mer an-
hängare också inom båda dessa riksstånd. Slutligen

räknade man ock på svenska folkets triighet och
medgörlighet. Gamle konung Fredrik varnade en
gång Adolf Fredrik för några betänkliga ätgerder.

Denne svarade: svenska ständerna uro ett beskecUigf

folk; med dem skall jag snart komma till rätta.

Den gamle återtog: det vore önskeligt; men mig har
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äet icke lyckats. Och akten eder! I kännen ännu
icke det svenska folket.

Om man nu kastar en återblick öfver sjelfva

företaget och dess ledare, deltagare, planer och

medel, så finner en livar, att dess utsigter icke

voro mycket lofvande. Sjelfva företaget utgick

mer från önskningarna, från herrsklystnaden hos

en ensam j)erson, drottningen, än från något af

allmänheten kändt behof. Det åsyftade ock en up-

penbar olagligliet och ett djerft brott mot svurna

eder, både konungens och undersätarnes, hvilket

förhållande ovillkorligen måste mer eller mindre
hejda hvarje man med samvetsgrannare tänkesätt.

De högsta ledarnes, konungens och drottningens,

personligheter ingåfvo ej heller stora förhoppningar.

Bland de öfriga fanns, utom Hård och Löwenhielm,
ingen enda man, utmärkt genom stora själsförmö-

genheter och tillika genom allvar, kraft och beräk-

ning. De många ledarne hyste dessutom mycket
olika afsigter, och de flesta ogillade den rigtning

till envälde, som var grundtanken hos Lovisa Ulrika

och hennes närmaste vänner. Tillräckliga medel
saknades ock, så vä! penningar som anhängare, och
det både in- och utrikes. Redan nu och vid rö-

relsens början förespådde äfven danska och preus-

siska sändebuden, att den skulle misslyckas; en ut-

gång, som blef än mera sannolik, när man tillika

tog i betraktande den andra sidan eller:

FRIHETS-PARTIET.

Betraktom först dess ledare och förnämsta per-

sonligheter! Löwenhielm undantagen, hade hela råd-

kammaren med sällsynt enighet och kraft omfattat

frihetspartiets åsigter. Bland dessa herrar nämna
vi främst Klas Ekeblad, en statsman icke af första

ordningen, dock mycket klok, sansad och duglig,

derjemnte högaktad för ärlighet och oegennytta.
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Bredvid honom framstod Karl Fredrik Scheiier, hvil-

ken nu vid sitt trettiondesjette år upphöjd till råds-

herre, blef af eldigt lynne och liflig ungdomskänsla

förd till ifrigt försvar för det fria statsskicket, men
stundom ock till öfverdrifter och förhastanden. 1

öfrigt var han skarpsinnig, driftig och tillika känd

för ärlighet och oegennytta '). Bland herrar utom
rådkammaren märkes främst Axel Fersen, partiets

mest framstående man och slutligen dess förnämsta

ledare; detta till följe af många hvar fÖr sig

ovanliga och i förening än ovanligare utmärkelser,

nämligen af börd, rikedom, krigsära, kunskaper,

vältalighet, skarpsinne, betänksamhet, men äfven

beslutsamhet, och tillika den kloka beräkning, som
städse vet att i rätt tid så väl försvara sig som
gifva efter. Dessutom åtnjöt han stort anseende

för rena seder och fullkomlig omutbarhet. Afven

hans yttre var ganska fördelaktigt, växten reslig,

hållningen aktningsbjudande, utseendet vackert och

ädelt, umgänget fint och belefvadt, det ena som det

andra dock med ett drag af höghet, som afvisade

hvarje närgången förtrolighet. Han var städse en

varm och öppen vän af det fria statsskicket; dock

med ärfd lutning till Hattpartiets åsigter, ocli lued

personlig till bördsadelns aristokrati. Bredvid honom
märkes hans svåger och partivän Jakob Albrekt v.

Lantingshausen, likaledes genom många och hedrande

egenskaper så utmärkt, att några ansågo honom
vara näst Fersen den mest framstående personlig-

heten i Sverge; — ytterligare Sveaborgs grundläg-

gare Augustin Ehrensvärd, kunnig, duglig, klok, äre-

lysten, djerf och verksam; men tillika oegennyttig,

och en varm vän af både fosterlandet och friheten.

Slutligen den mer och mer framträdande dåvarande

') Enligt Dansk. niiu. br. d. 1 Juni 1753 misstänktt-s han

hftlva årlig pensjon tVau Kraukrike. Vi hafva iinBU icke sett

iiJlgon bekräfttise pä denna gissning.
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kansli-sekreteraren, sedermera riksrådet Mattias Her-

mansson, känd för snille, mod och en lågande fri-

lietskärlek. — Dessa sex herrar, och man kan til-

lägga hiskop Troilius, voro allmänt kända för stora

själslörinögenheter och tillika för redlighet, kraft

och pålitlighet. De hiefvo fördenskull partiets för-

nämsta män och ledare samt gåfvo åt detsamma
mycket anseende, styrka ocli sammanhang.

Bland de öfriga rådsherrarna, hvilka, som nämndt
är, också de hörde till frihetsmännen, märka vi

Tessin, hvilken dock under denna tid förlorade hof-

vets förtroende genom oenighet med Lovisa Ulrika,

och allmänhetens genom ombytlighet och egenkärlek,

hvadan ock anseendet sjönk djupt, mot hvad det

fordom varit. Med sin vältalighet, sin nära känne-

dom af hofvet, sin växande bitterhet mot detsamma
och genom qvarlefvorna af sin fordna myndighet var

och förblef han dock en farlig fiende. En annan

frihetspartiets rådsherre var Anders Johan v. Höphen,
mägtig genom snille, kunskaper och slughet, äfven

genom sitt ämbete; ty år 1752 nämndes han till

kansli-president. Inflytandet minskades dock mycket
genom ojemnt lynne och klandervärd egennytta, och

ej minst genom en obeslutsamhet, en personlig rädd-

hoga, som förlamade hans verksamhet vid alla vig-

tigare tillfällen och äfven nu, så att han, ehuru

både frihetsvän och snart regeringens förste man.

dock under den pågående svåraste striden ingalunda

framstod på något mer afgörande och kraftfullt sätt.

Under de häftigaste brytningarna 1756 talade han

tvärtom flere gånger om att taga afsked, som det

tyckes, af ingen annan orsak än ofvannämnda brist

på mod och beslutsamhet. — En tredje frihets-

partiets rådsherre var Nils Pahnstkrna, hvilken dock
till lölje af sin djerfva och skoningslösa framfart

och derjemnte af tilltagande sjuklighet hädanefter

mer och mer förlorade sitt förra inflytande. Dess-

utom märkes den nyss nämnde väl kände biskop
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Troilius samt de begge både väl och illa kända

lierrarna, biskopen Brovallius och borgmästaren

Kjerrman, och bland bönderna talmannen Olof Hå-
kansson, den snillrikaste och slugaste, och riksdags-

mannen från Grythyttan Otto Olofson, den ärligaste

inom hela bondeståndet i). Dessa voro frihetspar-

tiets förnämsta personligheter.

Sjelfva företaget, nämligen att upprätthålla det

lagligt antagna och besvurna regeringssättet, hade

just genom denna sin egenskap äfven sitt berätti-

gande, sitt försvar och tillika sitt kraftiga stöd inför

rättskänslan och inför det oväldigare allmänna tänke-

sättet.

De handlande personernas dritTjedrar voro myc-
ket olika; hos många verklig tro på och kärlek till

det fria statsskicket, till hvars försvar de äfven upp-

manades genom aflaggd ed och tillika genom åter-

blicken på Karl den tolftes envälde och utsigten till

Lovisa Ulrikas. Härmed förenade sig hos många
Hattar fruktan för Mössornas efterräkningar och

hämnd, i händelse den tilltänkta statshvälfningen

kunde genomföras; hos andra egennyttans begär att

så länge som möjligt få behålla magt, syssla och

ty åtföljande fördelar; hos andra åter egenkärlekens

eller den verkliga öfvertygelsens tro, att Sverge

skulle befinna sig bättre under deras egen lagbundna

än under Lovisa Ulrikas enväldiga styrelse. Alla

dessa olika åsigter sammanstämde i det gemen-
samma beslut, den gemensamma grundtanke, att det

fria statsskicket måste iip|)rätthållas, och lagenlig-

heten af och öfverensstämmelsen i detta beslut gaf

också enhet och styrka åt alla partiets företag.

I afseende på medel var frihetspartiet i besitt-

ning af stora fördelar. Det kunde med hög röst

åberopa gällande lag och besvuren regeringsform,

') Enligt Ferseu.

Fryxells Ber. XX XI.K. 2
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samt olvannämnde afskräckande minne, och tillika,

ehuru blott i förtrolighet, olvannämnde afskrärkande

Iramtidsutsigt. (lenom rådets flertal hade ock frihets-

partiet i sin hand den lagliga statsmagten, tropparna

och de allmänna kassorna, och kunde derjemnte lita

icke blott på en stor del af den kunnigare allmän-

heten, utan ock på de många landshöfdingar, bi-

skopar och öfverstar samt andra inflytelserika äm-
betsmän, hvilka det nu under en längre tid hade

bland sina partivänner utkorat och tillsatt. Det er-

höll ock mer eller mindre stöd af utrikes magter.

Frankrike var sedan gammalt nära förbundet med
Hattpartiets ledare, hvarjemnte det började befara,

att Lovisa Ulrika, ifall hon lyckades erhålla större

magt, skulle låna Sverges understöd åt sin bror

konungen i Preussen, till hvilken Frankrike började

komma i fiendtlig spänning. Det fortfor följaktligen

att genom råd, eggelser och penningar söka upprätt-

hålla sitt i Sverge herrskande parti. Hattregeringen.

Danmark, Preussen och Ryssland följde den vanliga

statskonst, som vill se sin grannstat styrd häldre af

en folkregering än af en enväldig konung; ty, tän-

ker man, i förra händelsen skall folkets obenägenhet

mot gerder och utskrifningar göra dess anfallskrig

både mer sällsynta och mindre vådliga, än när de

bero af en konung, hvilken icke från dylika företag

afskräckes genom några personliga uppoffringar der-

vid, utan tvärtom lockas af personlig utmärkelse-

lystnad, och som derjemnte har till deras utförande

alla medlen förenade i sin egen hand. Härtill kom
ock den hos eröfringslystna grannar lika vanliga

beräkningen, att i en fri stat lättare än i en enväl-

dig kunna genom allehanda stämplingar stifta en för-

derflig oro och villervalla och under densamma utan

serdeles motstånd rycka till sig ett eller annat land-

skap. Utom dylika, de verksammaste drilTjedrarna,

funnos äfven andra. Danska statsministern Berns-

dorfT, ehuru stående vid sidan af en enväldig ko-
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nung, hyste likväl en viss vetenskaplig och teoretisk

benägenhet för fria statsförfattningar och således

äfven för den svenska och för dess bibehållande;

och konung Fredrik i Preussen befarade, att det

tilltänkta revolutions-försöket skulle misslyckas och
Lovisa Ulrikas belägenhet derigenom än mer för-

sämras. Också har han hela tiden bortåt så väl

sjelf som genom sina sändebud afrädt henne från

alla dylika planer. Ryssland förhöll sig tämligen

stilla till följe af Elisabets slapphet, kanliända oc^
af hennes svigtande fram och åter mellan kärlek till

sitt eget verk, Adolf Fredriks tronföljd ä ena sidan,

och ä den andra harm öfver denne furstes sjelf-

ständiga hållning, eller, som hon kallade det, hans
otacksamhet mot sin välgörarinna.

Efter att hafva betraktat sjelfva företaget och
båda sidornas ledare, deltagare och drifTjedrar

m. m. finner en hvar, att frihets-partiet hade bättre

utsigter till framgång än hofvet; och sedan vi nu
gifvit en allmän öfversigt af dessa förhållanden, gå
vi till teckningen af den egentliga striden. Dervid
må dock i förväg göras två anmärkningar. Den
ena, att frihets-partiets sak var egentligen folkets,

och att den försvarades under riksdagarna af folkets

ombud, ständerna, och mellan riksdagarna af stän-

dernas ombud, rådet. — Den andra, att iiofpartiets

länge följda plan var först och främst att förtiga

och undangömma den sanningen, att hofvets anfall

var i grunden rigtadt mot ständernas, mot hela

folkets magt; — och sedermera att i stället utmåla
det som ett försvar för både koiujng och folk och
mot rådets, mot aristokratiens tillgrepp. Afsigteii

var naturligtvis den, att kunna sämedelst narra

massorna att öfvergå till hofvets sida och att under-
stödja dess planer; och att här, liksom i Holland I7'i7,

störta sin egen magt, sina eyna försvarare.
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FJERDE KAPITLET.

KONUNGEN OCH rIdET SOMMAREN 1751.

Närmsta dagarna efter konung Fredriks död
tycktes Adolf Fredrik och rådsherrarna vilja i för-

sonlighet och fred närma sig hvarandra. Konungen
föreslog, att de gamla tvisterna måtte glömmas och

de om Fersens generals-utnämning vexiade skrif-

terna återtagas eller tillintetgöras, till hvilket allt

rådslierrarna med tacksamhet biföllo, hvarjemnte de

beviljade konungen ett fjerdingsårs anslag utöfver

det vanliga. Adolf Fredrik visade ock vid ärender-

nas behandling mycken flit och noggrannhet i), samt
påskyndade utfärdandet af alla under Fredriks tid

fattade beslut, pä det nämligen den af samme ko-

nung antagna namnstämpeln måtte så snart möjligt

komma ur bruk. Den verksamhet, Adolf Fredrik

vid ifrågavarande tid utvecklade, ansågs likväl såsom
en följd mindre af hans egen kraft än af påstöt-

ningar från någon annan. Somliga gissade dervid

på ']'essin, men inom kort såg en hvar, att den
bakom stående personen var icke denne herre, utan

Lovisa Ulrika; ehuru hon sökte till en viss grad

dölja förhållandet.

Gång på gång förklarade konungen, och det

med både ord och gerningar, att han ville samvets-

grannt iakttaga regerings-formens föreskrifter. Men
om dessas tolkning yppade sig genast två mycket
olika åsigter. Den 9 April och således knappt tvä

veckor efter Fredriks död ingaf Adolf Fredrik till

rådet en skrift, som man trodde författad af Liewen,

och i hvilken han begärde veta skilnaden mellan

s. Jc. m'ifcsvårdande ärender>^, kvilJca borde genom

') Danska min. br. från deuna tid berömma mycket Adolf

Fredriks arbetsamhet och rättvisa.
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omröstning och enligt rådets plnralitet afgöras, och

s. h. »Jcahinetts-måh>, hvilka konungen egdc att af-

göra. Genom regerings-formen i) var dock denna

fråga redan förut tämligen tydligt besvarad. Men
sedan rädsherrarna härom upplyst, förklarade Adolf

Fredrik, att rådets heslut kunde i inga mål gälla

utan hans, konungens, samtycke. Dermed hade han

angripit regeringssättets grundtanke och utkastat

stridshandsken. Berörda invändning var dels fotad på

svepskäl, tagna från några regerings-formens mindre

tydliga ordalag, dels uppenbart stridande mot den

af honom besvurna regerings-formens mycket tydliga

föreskrift; nämligen, att, ifall inom rådet ett flertal

af mer än 2 personer (t. ex. 9 mot 6) antagit en

åsigt, skulle denna också af konungen vid verkstäl-

ligheten antagas och följas, äfven om han sjelf

röstat för den motsatta; på hvilket sätt också re-

gerings-formen under 'M\ års tid varit tillämpad.

Om denna högst vigtiga fråga uppstod nu en skrift-

vexjing, som likväl icke ledde till något afgörande

slut; ty båda parterna vidhöllo orubbligt sina åsigter

och trodde sig kunna räkna på understöd af den

snart sammanträdande riksdagens ständer, till hvil-

kas afgörande målet dcrlore blef hänskjutet.

Frågans kärna var, huruvida mellan riksdagarna

högsta magten låge hos konungen eller hos stän-

dernas ombud, rådsherrarna; det vill i grunden säga,

huruvida högsta magten läge hos konungen eller

hos folket. Saken väckte mycket uppseende och

häftiga tvister. Starka röster talade lör båda åsig-

terna, och man började kalla det ena partiets an-

hängare rojalistcr och det andras rcpnhlikancr-).

Vid denna tid tycktes enu-llanåt, som Lovisa

Ulrika eftersträfvade eller ville ådagalägga ett den

vises förakt för timlig magt, ära och hedersbety-

15, 20 och 40 §§.
Dansk. Ill i 11. br. il. 20 Sept. 17.")l.
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gelser. I brof till brodern Wilhelm skref hon i):

jag Jjetraldar med liknöjdhet den 'konungsliga vär-

digheten och skattar högre den verkliga lyckan än
alla dessa harnsligheter '^). Orden voro troligtvis

förestafvade, icke af någon förställning, någon till-

gjordhet, utan af de s. k. filosofiska åsigter, som
utgjorde tidsandans älsklingstankar, ocli hvilka hen-
nes hfliga inbillning och känsla hade för tillfället

och med full öfvertygelse omfattat, och hvilka hon
icke ogerna till beskådande framlade. Men snart

gjorde sig deremot gällande iiennes egentliga lynne

och tänkesätt, hvilka ganska högt uppskattade den
konungsliga värdigheten, så väl sjelfva dess väsende
magten, som dess bihang prakten jemnte heders-

betygelserna. Sin rättighet till dessa sednare be-
vakade hon ock med mycken noggrannhet och sökte

tillika pä hvarjehanda sätt förbereda utvidgandet af

den första. I sammanhang härmed sökte hon af-

skrämma det andra partiets anhängare genom att

visa dem stötande förakt. Följden blef å dessas

sida en växande ovilja, och när hon vid något till-

fälle vändt Hattpartiets tillämnade landtmarskalk

ryggen och i stället begynt samtala med några unga
löjtnanter, hörde man Fredrik Gyllenborgsäga: hon
hör ej få några penninge-anslag, förr öm hon lärt

sig hvad rätt och passande är, Tessin varnade

henne, men förgäfves. Andra förde annat språk.

Dalin m. fl. tycks hafva understödt hennes åsigter.

och Börje Skeckta hördes å ena sidan afguda Adolf

Fredrik och å den andra längta efter den tillfreds-

ställelsen att fä trampa i rådsherrarnas blod ^).

Dessa sistnämnde vidhöllo emedlertid sin åsigt

och läto förstå och utsprida, det hofpartiets förslag

åsyftade att steg för steg utvidga konungamagten

' ) Se Gref Manderströms samlingar.

^) Puérilités.

•') Voltemats anekdoter.
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till fullkomligt envälde. Hofpartiet å sin sida påstod

och utspridde, det rådsherrarna ville införa ett ari-

stokratiskt adelsvälde, som skulle förtrycka både

konung och folk; och under dessa tvister och bryt-

ningar förgick sommaren och nalkades det väntade

riksmötet.

FEMTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1751—1752.

FÖRBEREDELSER SAMT VAL AF LANDTMARSKALK
OCH UTSKOTT.

För att, sade man, skaffa sig många anhängare

hade Adolf Fredrik redan 1750 velat adla en mängd
personer, men riddarhuset vägrade mottaga dem.
Han fortfor emellertid att som förut söka vinna

krigsbefälet, och detta icke utan framgång. Lovisa

Ulrika ä sin sida började numera att då och då

med artigheter och nådebevisningar vända sig än till

rådet, än till Frankrike, allt som det vexlande lynnet

föreskref; men för det mesta utan framgång. För-
nämsta syftet var dock att viinia Mössorna; ty utan

dessas bistånd kunde hofvet omöjligen besegra sina

vedersakare. Emedan ej heller Mössorna kunde
ensamma besegra Hattpartiet, antogo de under sin

ledare Ungern Sternberg hofvets förslag och afslu-

tade med detsamma ett förbund af ungelär lika be-

skalVenhet som det mellan samma liof och Hatt-

partiet af år 1 7 i i; dock bör påminnas derom,

att det gamla Mösspartiets ledare (lustaf Homle och

Ture Bielke icke oss veferliijfn pä något sätt del-

togo i den nu knutna förbindelsen.
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Rådets åtgerder bestodo förnämligast i utspri-

dande af ofvannämnda rykten om hofvets planer

på envälde, samt i utdelande af franska mutor,

genom hvilka en stor skara riksdagsmän värfvades.

Rörelsen var likväl icke så stark som många gånger

förut. Man tycktes vilja pä fullt allvar förekomma
alla obehagliga uppträden, sådana som 1747 före-

fallit. Man utfärdade följaktligen en förordning af

innehåll, att ingen i skrifkonsten okunnig skulle till

riksdagen få inlemna någon uppsats, på hvilken icke

författarens namn vore utsatt; likaså, att ingen de-
putation skulle till andra riksstånd afgå utan att

medföra protokolls-utdrag från sitt eget i); likaså att

inga yttre parti-kännemärken finge begagnas 2), och

inga riksdags-gästabud gifvas, o. s. v.

Enligt hvad 1747 föreskrifvet var, öppnades
riksdagen i Sept. 1751. Tessin höll dervid ett tal,

i hvilket han försvarade så väl hofvet som rådet

mot de ömse beskyllningar, som blifvit i landsorterna

kringspridda; och till de uppvaktande ständerna höll

Lovisa Ulrika på svenska språket ett tal, så väl

hopsatt och framsagdt, att många, heter det, rördes

till tårar 3).

Valet af landtmarskalk var, som vanligt, den

första vigtigare riksdags-frågan. Hofpartiet ville hafva

Ungern Sternberg och öfvertalade Liewen, som äf-

ven för sin person hyste likartade anspråk, att der-

ifrån afstå och i stället arbeta för Ungern Stern-

berg*). Men dennes vacklande uppförande som landt-

marskalk vid två föregående riksdagar låg honörn

mycket i vägen. Rådets man, Henning Adolf Gyl-

lenborg, ehuru kunnig och vältalig, hade också han
åtskilligt emot sig, varande svag, sjuklig och lätt-

retlig; men partiet egde ingen bättre att föreslå.

') Se 37. 107, 108, 121.

2) 37. 174, 175.

') Preuss. min. br. d. 29 Sept. 1751.

*) Dansk. min. br. d. 6 Sept. 1751.
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Han understöddes ock af franska sändebudet Havrin-

court, hvilken dagarna före valet lät på Grills han-

delskontor uttaga en stor summa penningar, hvilken

sedermera genom den erfarne riksdags-ledaren Fre-

drik Gyllenborg kringdelades i) och jemnte partiets

öfriga bemödanden och misstroendet till Ungern

Sternberg afgjorde saken, hvarefter också utskotten

blefvo likaledes enligt Hattpartiets åsigter besatta.

Hofvet, som gjort sig förvissadt om seger, blef vid

denna sakernas vändning visserligen Öfverraskadt och

törtretadt, likväl utan att derför uppgifva sina för-

hoppningar och planer 2).

SJETTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1751—1752.

ADOLF FREDRIK OCH RÅDET HÄNSKJUTA TILL STÄNDERNAS
AFGÖRANDE SIN TVIST OM REGERINGS-SÄTTET.

Råda partierna hoppades på bistånd af den nu
sanjmanträdande riksdagen, och båda beslöto till

dess afgörande hänskjuta sin tvist. Yttre anledning

till ett sådant steg tog frihets-partiet af Adolf Fred-
riks helsningstal till ständerna, i hvilket förekommo
några häntydningar på de rykten, som blifvit ut-

spridda; nämligen, att han sjelf eftersträfvade en-
väldet, och att oenighet förefunnes mellan honom
och rådet. Till följe af sådana ord lät Hemliga
Utskottet till sig nedkalla rådet och fråga, huru
saken i sjelfva verket sig förhöll. Kådsherrarna in-

funne sig talrikt, och deras ordförande, kansli-

') S. 8t. d. 11 Okt. 17j1.

^) Dansk, och Preuss. min. br., samt en orubriccrad

försvarsskrift för Hattpartiet, befintlig i gvllenborgska arkivt-t pR
Ekebyhof.
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presidenten Tessin, aflät den förklaring, att ofvan-

nämnde rylden hlifvit af rysska utliggare Itring-

spridda, men att de saknade all grund; ty Tessin

kunde på det heligaste försäkra, att sådana emålds-
tankar aldrig vunnit insteg hos konungen, och att

å sin sida äfven rådet vore alldeles oskyldigt till

alla mot detsamma riglade vanrykten. Denna för-

klaring, i sig sjelf icke öfverensstämmande med san-

ningen, sökte dessutom undanskjuta, icke afgöra

ifrågavarande tvist. Det tyckes äfven, som rådet

icke varit med densamma fullkomligen belåtet; ty

kort derefter lät det om nämnde förhållanden upp-

sätta ett betänkande, som skulle ständerna meddelas

och var af följande märkvärdiga innehåll. Om grund-

lagen är otydlig, hlifva ock riksråden tveksamma
och deras åtgerder misstydda, ena gången som in-

grepp i konungens rättigheter, en annan gång som
understöd för hans suveränitets-planer, en tredje

gång som förberedelser till en adlig aristokrati.

Rådet vill fördenskull inför ständerna framlägga
sina åsigter rörande regeringssättet, på det samma
ständer måtte kunna rätta de misstag, som här-

utinnan möjligtvis hlifvit begångna af deras ombud,
rådsherrarna. Grunddragen i den framställning,

som derefter gjordes, voro följande. Konung och

ständer ära de två delar, af hvilka vår statskropp

är sammcinsatt. Konungen tillkommer tronens be-

sittning på sätt. hans afgifna försäkran innehåller,

likaså konungslig arfsrätt och höghet samt under-

såternas trohet., huldhet och vördnad, och likaledes

rättigheten att efter lag bjuda och befalla, så att

all verkställighet sker i hans namn och efter hans

bud. Ständerna deremot äro den lagstiftande magt,

som eger vårda sig om riket, på sått de säkrast

och nyttigast finna, och en sådan deras rättighet är

i grundlagen tydligen uttalad. Åf dessa båda magter

styres riket; den sednare, ständerna, utstakar genom
sina beslut den väg, som skall följas, och den förra,
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'konungen, sätter genom sin myndighet deras heslut

i verhet. Men, emedan ständerna ej alltid hunna
såsom närvarande biträda i regementet, hafva de i

sitt ställe utnämnt fullmägtige rådsherrar, hvilkas

2)ligt är att heligt bevaka den mellan konung och

ständer ingångna öfverenskommelsen, och likaså den

förres och de sednarcs rättigheter, och derjemntc att

efter lag, ed och bästa vett biträda med sina iinder-

dåniga råd. Till detta allt behöfva rudsherrarna

magt och myndighet, men denna är icke deras egen,

utan ständernas. Ty, ehuru näst konungen de yp-

persta i landet, äro dock rådsherrarna ansvarige

undersåtare, och de ega väl magt att råda, men ej

att regera. Stunderna ensamma äro de, hvilka

innehafva den slutliga och afgörande magten och

det är efter deras råd, som konungen eger att re-

gera, d. v. s. att genom sin myndighet befordra

deras beslut till verkställighet. Så betrakta råds-

herrarna det svenska regeringssättet. De finna det

vara ett konungsligt folkvälde '), och i fall någon
aristokrati ville tränga sig emellan, skulle den ge-

nast blifva förqväfd genom både konungen."^ och

ständernas magt och myndighet; och om rådsher-

rarna öfverskrede sina råmärken, kunde vid nästa

riksdag enhvar uppfordra de magtcgande stän-

derna att sådant l)cifra och bestraffa, likasom råds-

herrarna nu sjelfva uppmanade folkombttden till

granskning af rådets åtgcrdcr -).

Donna uppsats är i tlore häiiscendoii mycket
märkvärdic;. Den uttalar med korta och tydliga ord

grundtanken i svenska Irihetstidens stats-skick; näm-
ligen att högsta magten hlg Iios folket, ocl» att rådet

var blott dess liir tillliillel valda atisvariga oMd)ud.

och körningen blott \erkst;illaren at de beslut, samma
folk hade fattat, \i(l riksdagarna genom sina ombmi

') Iinpeviuin inonarcliico-deniocraticiim.

')R&d3prot. il. 10 Nov. 1751. Skokloster. Msc-pt. Tom. 29.



28

ständerna, ellor mellan riksdagarna genom stän-

dernas ombud rSdsherrarna. Men i regerings-formeti

hade influtit de orden, att rådet sJculle råda, men
ej regera, hvilka ord, tagna efter vanligt språkbruk,

nedsatte rådets magt under konungens, och stodo i

öppen strid mot regerings-formens anda och många
andra tydliga föreskrifter '). Det var äfven detta

ordasätt, som nu gaf anledning till de häftigaste

striderna. Hofpartiet höll sig till dess bokstaf och
förklarade den så: rådet skall »råda», d. v. s. Nött

afgifva sina råd; men Jconungen skall y^regera»,

d. v. s. efter rådets hörande ensam både fatta det

ofgörande beslutet och sedermera låta verkställa det;

och denna förklaring öfverensstämde, som sagdt är,

med den betydelse, orden råda och regera enligt

vanliga språkbruket hade. Frihets-partiets tolkning,

uttalad i ofvannämnde uppsats, var deremot följande:

att öfverlägga och besluta om ämnet, det skola både
rådet och konungen tillsammans., hvar med sina skäl

och sina röster, och följden af deras gemensamma
rådplägning, nämligen flertalets beslut, utgör ock

regeringens lagliga beslut, till hvars fattande både

konung och rådsherrar bidraga; och detta är att

»råda». Att »regera» åter, hvilket tillkommer ko-

* nungen ensam, år att med namn, myndighet och

befallning låta det gemensamt fattade beslutet ställas

i verket. Denna tolkning öfverensstämde helt och
hållet med regerings-formens många andra och tyd-

liga föreskrifter; men att ordet råda skulle betyda

också att fatta beslut, och att ordet regera skulle

betyda endast att verkställa beslut, denna tolkning

var alldeles stridande mot både det allmänna språk-

bruket liksom sjelfva saken mot svenskarnas fordna

vana; nämligen att konungen både beslutade och

') Det är svårt att förklara, hnru dessa ord från år 1602
knnnat blifva intagna i en regerings-form sådan som den af 1720.

Måhända skedde det för att lugna dem, som befarade ett aristo-

kratiskt rådsvälde.
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verkställde; och häruti låg orsaken, h varför hof-

partiets tolkning vann inom allmänheten myckel

bifall och kunde länge och ej utan framgång för-

svaras. A en annan sida deremot var, såsom vi

nämnt, frihets-partiets tolkning fullt öfverensstäm-

mande med stats-skickets anda och med flere tyd-

liga bestämmelser i både regeringsform och konunga-

försäkran, ocli med det sätt, hvarpå den förra blifvit

i 30 år tillämpad, och slutligen med den åsigt, som
hystes af ganska många; nämligen att det vore våd-

ligt öfverlemna i Adolf Fredriks, d. v, s. i Lovisa

Ulrikas hand rättigheten att icke blott verkställa,

utan äfven fatta de afgörande besluten, och dessa

omständigheter gåfvo frihets-partiets åsigt mycken
styrka och många anhängare. En uppsatsens tredje

märkvärdighet var, att den vederlade de beskyll-

ningar för aristokratiskt rådsvälde, med hvilka hof-

partiet esomoftast sökte skrämma folkombuden. Då
rojalisterna påstått, att stats-skicket innebar ett

högadligt aristokrat-välde ^), sökte nu rådet ådaga-

lägga, att det tvärtom var ett konungsligt folk-

välde -).

Uppsatsens inverkan på allmänheten blef stor.

Vid mötets början hyste många riksdagsmän en viss

benägenhet för hofvet, men öfvorgingo snart till

rådet. Tvisten blef dock tämligen häftig, och pä

riddarhuset talade för hofvets åsigt Ungern Stern-

berg. Erik Wrangel, lludbeck, Kagg och Malmerfell

m. il. och blarul i)resterna den medlande erke-bisko-

pen Henrik IJenzelius; men alla hafvande hvar inom
sitt stånd emot sig det stora flertalet. Dettas van-

liga tankegång var följande: emedan rådsherrarna

äro inför riksdagen ansvariga, bör folket anförtro

den afgörande magten häldre åt dem, än åt en ko-

nung, hvilken lätt kan undandraga sig allt ansvar -').

') Iviperium aristocralicum.

*) Imperium monarchico-democraticum.

') Rudspiot. samt danska och prcuss. miu. bref.



30

Många insågo ock, huru svårt det skulle blifva att

genomföra hofvets planer. Jag fruktar, skrel"

konungen i Preussen till sitt sändebud i Stock-

holm, ^ag fruldar, att svenska hofvets beräkningar
Jwila på allt för lös grund i), hvarför ock

samma sändebud befalldes omigen afråda Lovisa

Ulrika från det tillämnade försöket, hvilket äfven

franska sändebudet Havrincourt gjorde, ehuru begge
försäfves.

SJUNDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1751—175^

ADOLF FREDRIKS KONUXGA-FÖRSÄKRAN OCH KRÖMNG.

])et var vid tidpunkten af Adolf Fredriks tron-

bestigning, som hofpartiet fästat sina förhoppningar

om konungamagtens utvidgande; men så som för-

hållandet nu gestaltade sig, blefvo utsigterna dertill

mycket förmörkade. Frihets-partiet, allsmägtigt i

rådet och gynnadt af ständernas flertal, hade i sin

hand ett serdeles kraftigt medel mot alla sådana

planer, emedan det kunde, till dess Adolf Fredrik

gifvit med sig, uppskjuta hans kröning. Flere veckor

af riksdagen hade också redan förflutit, utan att

tiden för denna högtidlighet utsattes, hvilket hos

många förorsakade undran, knöt och misstankar-),

bland andra också den, att rådsherrarna ämnade
hindra kröningen och afskafla all konungamagt.

Emedan nu detta rykte, af rojalisterna vederbörligen

bearbetadt, kunde förorsaka mycken oro, beslöt frihets-

partiet att, ehuru ständerna ännu icke hunnit afgöra

>) Trop frivole fondement. D. 5 Okt. 1751.

2) Rådsprot. d. 31 Okt. 1751.
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(let ifrågavarande stora tvistemålet, likväl låta krö-

ningen försiggå, men förut afTordra Adolf Fredrik

en för alla händelser tillräckligt tryggande konunga-
försäkran. Mot slutet af Oktober beslöto ock stän-

derna, att förslag till en sådan skrift skulle uppsättas

af den så kallade Stora Sekreta Deputationen, i hvil-

ken äfven bönder voro intagna. Vid dess utarbe-

tande följdes, med några af tidsomständigheterna

föranledda ändringar, den försäkran, som konung
Fredrik 1720 afgifvit, i några punkter förkortad och

förenklad, i andra äter mer utvecklad, samt i ett

och annat fall än mer inskränkande den kungliga

magten. Utkastet blef derefter förelaggdt ständerna.

På riddärhuset uppstodo mot detsamma många ifriga

talare, bland andra Ungern Sternberg och Erik

Wrangel, hvilken sednare utfor i hårda beskyllnin-

gar mot rådet. Tvisten blef slutligen mycket buller-

sam, nästan öfvergående till handgetuäng, så att

landtmarskalken Henning Gyllenborg sjuknade till

följe af oro och häftig sinnesrörelse. .\Jen utom
andra skäl voro kärleken till det fria stats-skicket

och farhågan för Lovisa Ulrika så stora, att både

på riddärhuset och i de andra tre stånden deputa-

tioncns förslag blef antaget. Kn l)eskickning af GO
personer gick derefter till rådet och öfvcrlemnade

uppsatsen åt konungen och till dennes iifverseende.

Adolf Fredrik mottog papperet och yttrade dervid

några ord, men med så låg röst, att Idott ett min-
dre antal af de närvarande kunde höra innehållet ');

nämligen att han ville taga förslaget till sina rum
och till närmare granskning. Så skedde, hvarefter

Stierneld uppsatte vid detsamma några aiunärknin-

gar, hvilka dock frihrts-partiets ledare aldrig läto

komma till ständernas kännedom, lör(\yifvatub' inne-

hållet vara så despotiskl, alt del skulle u|iprela all-

mänheten till oförsonlig lorbittring. lloljtartiet å sin

Ileml. Utsl{ott:s prot. Nov. 17.')1.



sida påstod, att rådet velat i sitt förslag till konunga-
försäkran inlägga några punkter, som skulle för-

bereda ett aristokratiskt rädsvälde, men att sådant

blifvit af deputationen afböjdt. I sjelfva verket känna
vi hvarken innehållet af Adolf Fredriks anmärknin-
gar, ej heller af rådsherrarnas sä kallade anspråks-
fulla punkter; icke ens om några sådana i verklig-

heten förefunnits. Hvad vi deremot känna, är, att

deputationens förslag väckte vid hofvet mycken för-

bittring, och att på drottningens tillstyrkan Adolf

Fredrik lät uppsätta en mot ständernas förslag ställd

skrift. Dennas innehåll och hotelser voro dock så

betänkliga, att hofvets förtrognaste anhängare afrådde

från åtgerden, och att Erik Brahe vägrade sitt un-
derstöd. Uppsatsens tillvaro kunde dock ej hållas

hemlig, och oviljan öfver det tillämnade försöket

blef så häftig, att Brahe, när ingenting annat hjelpte,

med knäfall bad Adolf Fredrik underskrifva stän-

dernas förslag, hvarvid som bevekande skäl anfördes

fruktan för den närvarande sinnesstämningen och

iioppet att kunna vid nästa riksmöte taga skadan

igen. Skälen verkade, och Adolf Fredrik skref under.

Bland förebråelserna mot frihetstidens ledare

höres ofta den, att man vid riksdagen 1751 gjorde

nya och betydliga inskränkningar i konungamagten.

Till läsarens eget bedömande af saken skola vi

fördenskull införa de vigtigaste bland dessa tillägg

eller förändringar. De voro l:o) att hvarken ko-

nung eller arlTurste skulle få tillhandla sig frälse-

gods; 2:o) att bankens, städernas, bergslagernas och

fabrikernas privilegier skulle upprätthållas; 3:o) att

ingen ändring i något stånds privilegium skulle ske

utan alla fyra ståndens samtycke; 4:o) att vid ut-

nämnandet af kansli-president konungen icke skulle

såsom förut hafva att välja mellan trenne på förslag

uppförda personer; utan att ständerna ämnade vid

nu varande riksdag bestämma det sätt, hvarpå be-

sagde ämbete skulle hädanefter tillsättas; 5:o) att
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till tjenster uppåt från och med öfverste med veder-

likar, till hvilka konungen förut egde föreslå (icke

nämna) hvilken han ville, skulle rådet numera upp-
sätta tre personer på förslag, bland hvilka konungen
egde nämna en; 6:0) att till tjenster nedåt från och

med öfverste-löjtnant med vederlikar, till hvilkas

besättande konungen förut varit bunden att nämna
någon af de tre personer, som vederbörande äm-
betsverk pä förslag uppsatt, skulle han hädanefter

kunna taga någon också utom förslaget, dock med
villkor, att hvarje sådan utnämning skulle i rådet

föredragas, och der genom laglig omröstning stad-

fästas eller upphäfvas.

Som orsaker till dessa stadganden om ämbets-
tillsättningarna må anföras följande. Svenska medel-
klassen och mängden af landets adel var mycket
fattig och således i stort behof af sysslor med ty

åtföljande löner. Om derföre konungen erhölle

större magt att åt hvem, han ville, utdela dessa

sysslor, befarade frihets-partiet, att han, såsom ock
afsigten var, skulle med begagnande deraf skafla sig

inom förvaltningen många vänner och medhjelpare
till inskränkning af folkets fri- och rättigheter och
till utvidgande af sina egna; hvaromot frihets-män-

nen, hysande äfven de och till fördel för sina åsig-

ter samma beräkning, önskade förbehålla åt sig ut-

nämnings-rätlen. Detta var orsaken till många och
häftiga strider, så väl nu vid lagpunkternas anla-

gande, som ock sedermera vid (leras tillämpning.

Man påstod ock, att under åren 1751— 1755 hade
Adolf Fredrik genom partiska utnämningar skalfat

sig omkring 100 anhängare^).

Att i afseende j)ä konungens försäkran hof-

partiet skulle slutligen nödgas gifva efter, detta hade

') Kommiss. protok. I7r)G. Registret.

Frtjxells Ber. XXXIX.
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man länge förutsett, och fördenskull träffat alla nö-
diga anstalter till kröningen, hvilken också blef

redan dagen efter konungens underskrift firad. För
dennes egen person skulle den vanliga konungsliga

kronan begagnas, men åt Lovisa Ulrika blef af

tvänne gamla i husgeråds-kammaren befintliga en

ny dylik gjuten. Om denna berättas följande sägen.

Blifven färdig, stod den till beskådande på ett bord

i drottningens rum, när en riksdags-bonde begärde

företräde. Under samtalet visade honom Lovisa

Ulrika kronan och frågade, hur mycket han trodde

den vara värd? Bonden svarade, att han ej förstode

sig på att uppshaUa sådana dyrbarheter; men, til-

lade han, den är val ändå icke mer värd än eU
vackert midsommarsregn öfver hela hennes majestäts

rike. Vid sjelfva högtidligheten nyttjade konunga-
paret till sin utstyrsel flere svenska tillverkningar,

hvilket med glädje anmärktes, Deremot inträffade

en ledsam tillfällighet, nämligen att den häst, på
hvilken Adolf Fredrik red till kyrkan, var så yster

och blef så oregerlig, att han icke af konungen och

knappt af två herrar, som fattade i betslet, kunde
någorlunda hållas i styr. Till ridten från kyrkan

begagnades en annan gångare, men också denne var

tämligen orolig. Bet förebådar, sade man, att Adolf
Fredrik skall icke titan andras hjelp kunna styra

sitt rike.

I öfrigt förrättades sjelfva högtidligheten på
vanligt sätt, och till dess firande blefvo fyra minnes-

penningar slagna och tio ^) serskilda fägneskrifter

tryckta. Bland dessa märkes ock en af härads-

domaren och riksdagsmannen Jakob Larsson från

Lidetorp, Budskoga pastorat i Wermland. Hans se-

dermera från trycket utgifna skrift bar titteln: Väl-

menta tankar om undersåtarens sanskyldiga pligt

') Enligt Warmholtz. Säkert funnos än flere och dessutom

en mängd otryckta tal och verser.
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mot sin höga öfverhet. Den innehöll en samling till

ämnet hörande bibelspråk, och var med beröm till-

egnad konungaparet och prins Gustaf, inför hvilken

sednare den dock slutligen uttalade följande önskan:

Gud late i sin allvetenhets boJc aldrig den dag
varda tecknad, att på Svea och Göta innebyggare
må sannas profeten Hoseas ord ' ) : •>^de fröjda ko-

nungen med sitt afguderi och förstarna genom sina

lögner» 2).

ÅTTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1751—1752.

SMÄRRE TVISTER MELLAN HOF- OCH FRIHETS-PARTIERNA,

Redan vid riksdagens början hade rådet och
ständerna fördubblat konungaparets handpenningar,
Adolf Fredriks frän 50- till 100,000, Lovisa Ulrikas

från 25- till 50,000 och dessutom åt prins Gustaf
anvisat årligen 25,000, allt d. s. m. •*); det ena som
det andra också i afsigt att vinna bevågenhet och
afböja den tillämnade rättegången inför ständerna,

samt undvika alla med ett sådant uppträde förenade
obehag; men deras bemödanden voro fruktlösa.

Hofvet hade lidit nederlag vid valen af landtmarskalk

och utskott och likaså i tvisten om konunga-iör-
säkran; men ej heller dessa motgångar mägtade stäfja

Lovisa Ulrika, utan det förra sträfvandet efter ökad
magt fortgick oafbrutet. Iruian likväl denna hufvud-
tvist mellan konungen och rådet hunnit af ständerna

tiil afgörande handläggas, föreföUo llere smärre

') Kap. 7, v. 3.

^) RSdsprot. Danska och prcuss. iiiiu. bref, samt rSdets

riddarhusets och Ileml. Utskottets protokoll.

') Köpenhamn. Riksarkiv. Journal vid riksdag. 1751.
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strider, likasom förpost-fäktningar, hvilkas föremål

och utgång vi här nedanför i korthet framställa.

Stadgarna för de 1748 upprättade riddare-ord-

narna föreskrefvo, att konungen egde rättighet till

kommendörer föreslå hvilka, han ville; men att också

ordens-kapitlen egde rättighet att genom omröstning

afgöra, huruvida den föreslagne kommendören skulle

mottagas eller ej. [)enna inskränkning ville nu
Adolf Fredrik undanrödja och fordrade fördenskull,

att såsom andra konungar få sig ensam tillerkänd

rättigheten att utdela sådana värdigheter. På riddar-

huset rönte förslaget motstånd, och Lantingshausen

anmärkte, att en sådan åt konungen beviljad rättig-

het vore ett trappsteg till suveräniteten M- Men i

allmänhet tyckte man, att utdelande af riddarevär-

digheter borde vara konungens ensak, och denna
uppfattning understöddes af Mössorna under ledning

af Ungern Sternberg, och likaledes af några Hattar 2].

Den segrade, och Adolf Fredriks begäran bifölls.

An vigtigare var tvisten om konungens rättighet

att, när och hur han ville, företaga resor genom
landet. Rådet befarade, att suveränitets-stämplingar

skulle under sådana färder bedrifvas, och man sökte

fördenskull tillförbinda konungen att icke utan rådets

vetskap och bifall företaga någon utfart. Men detta

ingrepp i hans både personliga och konungsliga

rättigheter väckte mycken och djup ovilja, och på
riddarhuset yttrades af Erik Wrangel och Kagg
m. fl. många skarpa ord mot sådana rådets anspråk.

Afven allmänheten tog dem så illa, att rådet

måste falla undan och genom åtskilliga förklaringar

gifva en mildare tydning åt sitt förslag. Rättigheten

att besöka hvilken del af sitt rike, han ville, blef

konungen tillerkänd, och för bekostande af sådana

färder beviljades ett serskildt årligt anslag.

') Preuss. min. br. d. 19 Nov. 1751.

2) S. st. Nov. 1751.
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En annan tvistepunkt rörde besättandet af tre

då lediga rådsherre-platser. Ungern Sternberg och

Mössorna föreslogo återigen Bonde och Bielke, men
rönte dervid så häftigt motstånd, att nämnde två

herrar sjelfva undanbådo sig. Dock läto ständerna

sederme,ra genom en beskickning förklara för grefve

Bielke, liksom 1747 hade skett för grefve Bonde,

sin tiligifvenhet och vördnad, hvilken åtgerd innebar

ett skarpt ogillande af Hattpartiets lippförande är

1739. Efter några, men icke serdeles häftiga strider

utnämndes till rådsherrar Löwenhielm, det var ett

medgifvande ät hofpartiet, Karl Fredrik Schetfer,

det var ett medgifvande åt frihets-partiet, samt

Strömberg, det var ett jemnkande mellan båda.

Löwenhielm var visserligen hofvets man och ende

anhängare inom rådet; men han iakttog mycken
försigtighet och framträdde till dess försvar aldrig

så öppet som en Erik Wrangel eller Ungern Stern-

berg m. (1. Scheffer deremot, hvilken då för tiden

till följe af lifligt lynne och glödande ungdoms-
känslor hade med innerlig kärlek omfattat frihetens

sak, blef ock under de närmaste åren dess kanske

ifrigaste och kraftigaste försvarare. Nänuias bör ock,

att vid ifrågavarande tillfälle halva icke mindre än

fem personer, uppförda på riksråds-förslag, afsagt

sig denna ära, några till följe af hög ålder, andra,

sade man, för att slippa deltaga i den häftiga strid,

som fördes mellan konungen och rådet ').

1 ofvanbeskrifiia tvister om ordnar och resor

hade segern tillfallit hofvet; men i den om nya

rådsherrar varit delad mellan båda parterna. I efter-

följande punkter, hvilka ansågos stå i närmare sam-
manhang med suveränitets-planerna, led deremot
konungapareL det ena nederlaget efter det andra.

Till förökande af hofvets glans hade Adolf

Fredrik begärt, att hofstallmästaren och holjägmä-

') Preuas. miu. br. Nov. 1751.
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staren måtte få tittel af öfver-hofstallrnästare och
öfver-hofjägmästare och tillika jemnte tvä nyss ut-

nämnda öfver-kammarherrar lika rang med hof-

marskalken. Men, emedan konungen ensam egde
rätt att tillsätta dessa hofsysslor, befarade frihets-

männen, att han skulle begagna sådana ju ,^er ly-

sande desto mer förföriska befordringar såsom lock-

medel till inträde i hofpartiets leder, hvadan ock
förslaget rönte på riddarhuset mycket motstånd.
Nolcken förklarade väl: att omröstningar rörande
sådana Tcungliga propositioner skulle nedsätta sven-

sTcarna i andra folks ögon; men en kapten Blii

svarade: nej! de skola tvärtom visa, att vi äro ett

fritt folk 1). Förslaget blef af alla fyra stånden

förkastadt.

Adolf Fredrik ville äfven som konung behålla

hela lifgardet under sitt befäl; men ständerna väg-

rade och anförtrodde honom blott dess lifkompani.

Han begärde ock medel till uppsättande af två nya

regementen, och till underhåll af den lilla kadett-

skola, han pä egen bekostnad upprättat; men stän-

derna vägrade, misstänkande också i dessa förslag

hemliga afsigter att skaffa sig medhjelpare till en

blifvande statshvälfning. Dessutom, och emedan i

kadett-skolan endast eller förnämligast adliga yng-

lingar intogos, anmärkte ofrälse-stånden, att sådana

borde uppfostras pä adelns enskilda bekostnad och

utan att dermed besvära den gemensamma stats-

kassan.

Det hade varit tämligen vanligt, att under tron-

ledigheter eller konungens frånvaro en drottning,

t. ex. Hedvig Eleonora eller Ulrika Eleonora d. y.

såsom ordförande deltagit i riks-styrelsen. Tillfället af

Adolf Fredriks snart förestående resa till Finnland

ämnade nu hofpartiet begagna som anledning att skaffa

åt Lovisa Ulrika samma uppdrag, samma insteg i re-

') Danska Riks-Arkiv. Journal vid riksdagen 1751.
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geringen. Men redan ryktet härom förorsakade mycken
oro, mycket motstånd, i synnerhet, säger man, bland

presterna ^). Hofpartiets ifrige anhängare Kagg före-

slog dock, att i händelse af Adolf Fredriks från-
varo, sJculle Lovisa Ulrika föra ordet i rådkamma-
ren; och i händelse af hans frånfälle utnämnas till

prinsarnas förmyndare och landets regent. Men de

klokare, äfven inom hofpartiet, förutsågo häftiga

motsägelser och kanske fullkomligt afslag, och öfver-

talade derföre Kagg att låta förslaget falla -). Som
det tyckes, på eget bevåg, tog dock äfven konunga-
paret ett steg i samma rigtning. En dag, när Brahe,

såsom tjenstgörande i Gyllenborgs ställe, satt vid

landtmarskalks-bordet, Icmnades honom till före-

dragning ett Adolf Fredriks bref, innehållande dennes
begäran, att ständerna skulle i händelse af hans död
antaga Lovisa Ulrika till regent. Skrifvelsen var

alldeles olaglig, ty den hade ej enligt regerings-

formens bud varit föredragen i rådet; och tillika

högst betänklig, ty ständernas ovilja mot Lovisa
Ulrika var allmänt bekant. Så snart derför Brahe
genomläst brcfvet, vinkade han till sig Ungern Stern-
berg och några andra herrar af hofpartiet samt
meddelade dem innehållet. Enligt deras tillstyrkan

blef skrifvelsen icke föredragen, utan af Brahe stop-

pad i fickan, en utgång af saken, öfver hvilken

Lovisa Ulrika yttrade mycken förtrytelse 3),

') Danska min. br. d. 11 Febr. 1752.
^) Preuss. miu. br. d. 26 Maj 1752.
•) Danaka och Preuss. min. br.
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NIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1751—1752

TESSIN NEDLÄGGER OCH HÖPKEN TILLTRÄDER

KANSLI-PRESIDENT-SYSSLAN.

Vi hafva tillförene^) berättat, huru Tessin redan

före konung Fredriks död råkat i mindre godt för-

hållande till tronföljare-paret; fastän sådant ännu
doldes för den stora allmänhetens blickar. Hofvets

missnöje ökades än mer, då Tessin ställde sig i

spetsen för det parti, hvilket dagen efter Fredriks

död band Adolf Fredrik genom en tills vidare ko-

nunga-försäkran, och tillika några veckor derefter

ogillade den tolkning af regerings-formen, denne

ville göra gällande 2). Drottningen klagade öfver

affall från fordna åsigter och visade en ständigt

växande köld. Tessin å sin sida och, som vanligt

mycket misstänksam, trodde sig märka, huru flere

inflytelserika personer, t. ex. Höpken, Palmstierna,

Hårleman och Dalin, sökte underhålla sådana hennes

tänkesätt och arbeta på hans fullkomliga störtande.

Han sökte väl genom tillställda nöjen och några

eftergifter åter komma i nåd; men detta misslycka-

des och måste misslyckas, emedan han å andra

sidan envist motarbetade hofvets statshvälfnings-

planer. Fersen tecknar förhållandet så: Tessin ville

leherrsJca hade drottningen och hela rådet; men
drottningen ville heJierrslca Tessin och hela riJcet.

Personer med numera så stridiga åsigter kunde ej

längre trifvas tillsammans.

Redan våren 1751 hörde man ock Tessin om-
tala, huru han ämnade taga afsked från alla sina

') 37. 231.

2) Sid. 21.
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sysslor, och sä snart ständerna hösten derpå sam-
manträdt, gaf han formligen denna sin afsigt till-

känna. Ett ojemnt lynne samt missnöje med hofvet,

kanske ock med en och annan kamrat vid råds-

bordet, voro väl jemnte någon obenägenhet för an-

strängdt arbete de egentliga orsakerna; men inför

allmänheten skylldes på trötthet och hög ålder,

ehuru den sednare steg blott till 56 år. Nu såg

man efter hvarandra rådet, konungen, Hemliga Ut-

skottet och slutligen ständerna söka öfvertala honom
att stanna qvar, men fåfängt. Många herrar af Hatt-

partiet voro verkligen angelägna om hans upprätt-

hållande, och konungen i Preussen anmärkte, att

Tessins bortgång kunde framkalla många obehag,

måhända ock en vida farligare kansli-president.

Adolf Fredrik såg saken på samma sätt. Till för-

soning utverkade han åt Tessin och dess fru lifstids-

besittning på Leckö kungsgård, och biträdd af alla

fyra ståndens talmän, gjorde han ännu ett försök.

Slutligen sammanjemnkades ock saken pä det sätt,

att Tessin lemnade kansli-president-sysslan, men
stannade qvar som riksråd och guvernör för prins

Gustaf ').

Ganska besynnerligt var, att Tessin behöll de
två mindre vigtiga platserna, men nedlade och, som
det tyckes, frivilligt nedlade den högsta, den för

hans ärelystnad mest lockande. Någon tillfreds-

ställande förklaring häröfver hafva vi ännu icke sett.

Gissas kunde, att saken möjligtvis stod i sanuiian-

hang, med hvad då för tiden ofta sades, nämligen

') I ¥. A. v. Fersens liistoriska skrifter 2. 150 linnes

inryckt en Lovisa Tirikas bcriittulse om några vid riksdagens

början förefallna tvister mellan konunga-paret och Tessin, hvarvid

den sednare sknllo under teatraliska lilbörder och utrop hafva

klagat öfver att vara misskiind och velat nedliigga sin viirja och

begiira undersökning, samt huru han tillika kallat Dalin en skurk
(coquin), hvaremot Lovisa l'lrika gifvit samma liltel ilt laiidt-

marskalken Gyllenborg ni. m.; men att Adolf Fredrik slutligen

förmatt Tessin iitertaga sin afskeds-ansökan.
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att, ehuru man gång på gång bad Tessin stanna

qvar, fanns dock en mängd kunniga och inflytelse-

rika personer, hvilka arbetade på hans aflägsnande,

vare sig af partiagg, eller af efterträdare-beräkningar,

eller af verklig öfvertygelse, — att han i flere vigtiga

hänseenden icke var den höga platsen vuxen.

Genom nämnde öfverenskommelse tycktes väl

striden mellan hofvet och Tessin vara afslutad; men
någon verklig försoning med Lovisa Llrika kunde
icke åstadkommas. Hon liksom många andra på-
stod, att Tessins afskeds-ansökan var blott ett spegel-

fäkteri, tillställdt för att blifva ombedd stanna qvar,

och hon visade honom fortfarande mycken köld.

Det syntes fördenskull besynnerligt, att han ville

under sådana förhållanden fortfarande tjenstgöra

såsom guvernör för hennes son, och ovännerna miss-

tänkte, att han gjorde det endast för att till fram-
tida begagnande hafva en öppen port för återinträda

i hofvets nåd. Gissningen tyckes mindre sannolik;

ty just vid samma tid uppsatte han å rådets vägnar
och angående regeringssättet en förklaring, hvilken

nödvändigt måste misshaga konunga-paret. Kort
derefter eller i Maj 1752 begärde han en gång nå-

gra timmars tjenstledighet från guvernörs-sysslan

för att från Ulriksdal resa in och deltaga i ett råds-

sammanträde, hvilken anhållan af Lovisa Ulrika

besvarades med dessa ord: vill ni då beständigt

försumma detta barn; om det blifver någonting af
min Gustaf, så har jag derför att tacka endast

greftfe Bielke ^). Tillvitelsen grep Tessin så djupt,

att han efter en sömnlös natt uppsatte och dagen

derpå för Adolf Fredrik uppläste en lång skrift, i

hvilken han under mycket sjelfberöm beskref det

lyckliga tillstånd, hvari han påstod, att Sverge under
hans ledning blifvit försatt, och tillika och med

') Voulez vous donc eternellement negliger cet enfantf Tessins

berättelse.



43

mycken utförlighet den trägna och omsorgsfulla
vård, han egnat åt prins Gustaf. Men derjemnte
klagade han, att drottningen tycktes tro, det han
vanskött sistnämnde sitt dyra åliggande; och att

äfven konungen visat mindre förtroende, än Tessin

mente sig hafva förtjenat; med anledning af hvilket

allt Tessin nu förnyade sin vid riksdagens hörjan
gjorda anhållan om afsked från alla sina sysslor,

och lät tillika förstå, att drottningen skulle gerna
se honom aflägsnad. Tvisten hief dock genom Adolf

Fredrik bilaggd, och man lät det bero vid ofvan-

nämnde öfverenskommelse i).

Efter sådana uppträden kunde likväl hofvet och
Tessin omöjligen hafva någon trefnad tillsammans.

Den sednare sökte väl ännu genom artigheter och
fester återvinna en förlorad nåd; men vid tillfällen

af annat lynne och efter prof af hofvets visade ovilja,

ådagalade äfven han mycken stolthet, stundom till

och med en stötande stelhet. Genom både artig-

heten och stelheten och ej minst genom deras vex-

lande fram och tillbaka, nedsatte han sitt anseende
hos allmänheten och än mer hos hofvet, hvilket i

synnerhet efter riksdagens slut bemötte honom med
en i ögonen fallande likgilltighet. Detta kunde han
icke längre fördraga, utan begärde tjenstledighet

och for i Juni 1752 till Leckö, som det tyckes, i

förhoppning att snart hlifva saknad och till hofvet

återkallad. Men en sådan beräkning, om den före-

fanns, slog alldeles felt, ty pä detta aflägsna slott

fick han, liksom fordom den i onåd fallne Magnus
Gabriel de la Gardie, tillbringa en lång tid i tystnad

och ensamhet, och utan att hofvet och den stora

verlden egnade honom någon saknad, någon upp-
märksamhet.

') Hula detta uppträde ur tecknadt efter Tessius beriittclse

i ]?riiikin!uiska arkivet 2. 173— 178. Det är kanske samma upp-

träde, som omtalas i uoten sid. 41.



44

Så snart Tessins afsigt att frånträda kansli-

president-sysslan blef bekant, och långt innan af-

skedet formligen togs, började man naturligtvis tala

om efterträdare. Allmänna tänkesättet och i syn-

nerhet det herrskande Hattpartiet ansåg Höpken
dertill mest passande; men man trodde sig veta, att

holvet önskade en annan, dock ovisst hvem. Till

förekommande af ett för sig menligt val, beslöt för-

denskull frihets-partiet att tvinga Adolf Fredrik taga

Höpken och ingen annan, och detta skedde på föl-

jande sätt. Enligt regerings-formen skulle vid ut-

nämnande af kansli-president uppsättas ett förslag af

tre personer, bland hvilka konungen egde taga hvilken

han ville. Men vid Karl Gyllenborgs död i slutet af

1746 var Tessin en så högt uppburen gunstling hos både
hofvet. Hattpartiet och en stor del af allmänheten, att

riksdagen i öppen strid mot regerings-formens ord

smickrande satte honom ensam på förslaget, hvar-

efter, och emedan ingen anmärkning deremot gjor-

des, han blef till sysslan utnämnd. För att bereda

sig rättighet till samma eller någon likartad åtgerd

också denna gång, lät frihets-partiet, som nämndt
är, i Adolf Fredriks konunga-försäkran insätta en

punkt af innehåll, att kansli-president borde ut-

nämnas på sätt, ständerna framdeles skulle före-

skrifva. Nu blef således detta bestämmande ett

föremål, och ett vigtigt föremål för riksdagens öfver-

läggningar. Att enligt regerings-formen ett förslag

af tre personeu skulle uppsättas, var hofpartiets

lifliga önskan, naturligtvis för att kunna åt konungen
bibehålla det fria val, som regerings-formen der-

igenom medgaf; en åsigt icke blott laglig utan äfven

så billig, att den räknade många upprigtiga anhän-
gare. Men att hofvet skulle på sådant sätt kunna
möjligtvis få en sig tillgifven kansli-president, detta

ville hvarken Frankrike eller frihets-partiet tillåta, utan

häldre, om så behöfdes, tillgripa åtgerder, som stodo

i rak strid mot den ursprungliga regerings-formen.
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Många voro de, som önskade Höpken, dels af

verklig ölvertygelse om hans passande egenskaper,

dels af politiska och parti-beräkningar. För honom
arbetade också Frankrike, hvilket för sådant ända-
mål lär hafva utbetalat 20,000 plåtar i); likaså, ehuru
blott i hemlighet, Lovisa Ulrikas egen bror, konun-
gen i Preussen; likaså hela Hattpartiet och i syn-
nerhet brodern, presidenten Karl Fredrik v. Höpken.
Sättet, hvarpå planen drefs igenom, var att till lag

förvandla undantags-åtgerden Irän 1747, nämligen då
Tessin sattes ensam på förslaget, och man lyckades.

Stora Sekreta Deputationen lät i Dec. 1751 till stän-

derna inlemna ett betänkande af innehåll, att kansli-

president-sysslan var till upprätthållande af lag och
frihet den vigtigaste i riket; men att till dess be-
stridande fordrades så många och stora egenskaper,

att ständerna någon gång icke torde kunna utfinna

tre personer, värdiga att dertill på förslag uppföras;

och att man fördenskull borde åt Hemliga Utskottet

uppdraga rättigheten att nu och hädanefter kunna
på förslaget uppsätta också blott en enda person,

nämligen den, man ansåg skickligast. Betänkandet
väckte på riddarhuset många och häftiga motsägel-
ser, i synnerhet af de förenade hof- och Möss-
partierna under anförande af Diiring och Ungern
Sternberg. Men just när man härom som ifrigast

tvistade, inträdde från borgare-ståndet och under
anförande af Kierman en beskickning, hvilken till-

kännagaf, att detta stånd antagit Stora Sekreta I)e-

putationens betänkande, och hoppades, att riddar-

huset skulle göra likaledes. Omedelbart dereftor

inträdde från bonde-ståmlet en beskicknirig, hvilken

förklarade, att bönderna förkastat nänuide betiin-

kande och yrkade, att tre persdncr borde »'rdigf

regerings-formen på förslag uppsättas. Straxt der-
efter inkom från preste-ståndet en beskickning med

') Danska min. br. d. 17 Dcc. 17.')1.
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samma tillkännagifvande som borgare-ståndets. Vid
derefter anställd omröstning blef också a( adeln

sistnämnde betänkande med stor öfvervigt gilladt.

Med tre stånd mot ett vardt således redan i Dec.

1751 afgjordt, att till utnämning a( kansli-president

skulle Hemliga Utskottet ega rättighet att på för-

slaget uppföra också blott en enda person 'j. När
nu i Mars 1752 Tessin formligen nedlade sysslan,

blef Höpken ensam på förslag dertill uppförd och

sedan af konungen utnämnd, och utan att hofvet

tyckes hafva mot honom ådagalaggt någon obenä-
genhet. Afven i denna punkt hade frihets-partiet

således vunnit en afgörande seger, och konungens
hittills innehafda magt blifvit tillintetgjord -).

TIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1751—1752.

TVISTEN MELLAN KONUNGEN OCH RÅDET LEMNAS

OAFGJORD OCH RIKSDAGEN AFSLUTAS.

Oaktadt man sökt genom Adolf Fredriks nyss

besvurna försäkran afgöra alla mellan konungen och

rådet förefallande tvistefrågor, fortfor likväl spän-

ningen dem emellan äfven sedermera. Båda voro

envisa. Hofpartiets man, Ungern Sternberg, ville

hindra en tillämnad ny upplaga af 1720 års rege-

ringsform, hvaremot Coyet och Hårleman påstodo,

att man icke kunde gifva nog ofTentlighet åt dylika

allmänna handlingar. Adolf Fredrik nämnde utom
förslag 2 majorer, och när detta af rådet ogillades,

') Rådsprot. Mars 1752.

2) Danska och preussiska min. bref. — Voltemats anekdoter.

— Skokloster. Miscellanea N:o 29.
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förklarade han det vara sin absoluta vilja och be-
fallning, att deras fullmagter skulle utfärdas, hvilken

sjelfrådighet jemnte åtskilliga andra och likartade

drag än mer uppretade allmänna tänkesättet i).

Stora Sekreta Deputationen aflät också till rädsher-

rarna en formlig tacksägelse för dessas trogna iakt-

tagande af ständernas löreskrilter. Men i Januari

och Februari 1752 gjordes af personer ur båda
lägren, af Löwenhielm, Brovallius och Kierman, ett

försök till tvistens biläggande. Hemliga Utskottet

aflät till Adolf Fredrik en skrifvelse derom, och
Kagg och Erik Wrangel skulle återtaga några sina

mot rådet rigtade skrifter. Men försöket misslyc-

kades, ty Lovisa Ulrika ville ej låta blidka sig. I

bref till brodern Wilhelm klagade hon bittert öfver

hofvets förtviflade belägenhet och öjver svenskarnas
galenskap, hycMeri och lust att skymfa och beljuga

Adolf Fredrik; likaså deröfver, att konungen i Preus-

sen icke ville hjelpa sin syster '-). Rådsherrarna å

sin sida inlemnade en af Tessin utarbetad skrift,

som skulle ådagalägga rikets lyckliga belägenhet till

följe af deras, rådsherrarnes, omsorger, och tillika

försvara deras åsigter af sjelfva stats-författningen.

Detta sista blef af konungen illa upptaget, och han
fick deri något medhåll al bönderna, hvilka, i syn-
nerhet när något gick dem emot, knotande påstodo,

att rådsherrarna ville vara regenter, och att de sökte

på allt sätt förtreta Adolf Fredrik, den gode konung,
som Gud nu gifvit åt Sverge. Spänningen blef myc-
ket stark. Rojalisterna sade: rådet sätter sig emot
allt, hvad Adolf Fredrik föreslår, äfven det nytti-

gaste. Republikanerna svarade: hofvet vill störta

det fria stats-skicket och dcrfill begagna alla medel
och personer; hvilken beskyllning rojalisterna der-

emot kallade ett hjernspökc, en fågelskrämma, som

') Danska min. br. d. 30 Dec. 1751.
') Brefvct finnes i grefvc Manderströma samlingar.
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man uppsatt för att reta allmänheten. I Maj sökte

rådsherrarna omigen försoning och afläto till ko-
nungen en skrilvelse, i hvilken de förklarade hade

sin smärta öfver att liafva mistat hans förtroende,

och sitt heslut att i ständernas händer nedlägga
sina ämheten, om de ej Jcunde smickra sig med nå-

gon gynnsam förändring, öfverensstämmande med
deras käraste önskan; nämligen att kunna åter för

-

värfva sin öfverhets välvilja. Konungen svarade,

att han med förvåning hörde rådet klaga öfver

mistadt förtroende; och han förklarade sig aldrig

hafva dertill gifvit anledning. Hans mot rådet

stridiga tänkesätt hade kommit af ren samvets-öfver-

tygelse och af pligten att up2)rätthålla vid sitt an-

seende och vid sina rättigheter den krona, svenska

folket honom anförtrott. Han tillade ock, att, om
alla ville rätta sig efter regeringsform och ed, skulle

ingen oenighet uppstå, och han försäkrade slutligen

rådsherrarna om sin välvilja; men tillade, att, ifall

de nedlade sina ämheten, skulle han derom under-

rätta ständerna, hvilka ensamma egde i den saken

hesluta ^). Rådets afskeds-ansökan tyckes ock hafva

blilvit till Hemliga Utskottet inlemnad, men seder-

mera liksom hela tvisten nedlaggd. Ingendera parten

ville drifva saken till ytterlighet. Adolf Fredriks

åsigter och åtgerder voro på långt när icke med ed

och regerings-form så öfverensstämmande, som han

lät påskina, och äfven hos rådet hade Hemliga Ut-

skottet anmärkt fel, hvilka det likväl beslöt att icke

framdraga -). Saken var egentligen den, att stän-

derna ville icke ytterligare försvaga konunga-magten,
i hvilken de sågo ett skydd mot rådsvälde och ari-

stokrati; — ej heller rådsmyndigheten, i hvilken de

sågo ett skydd mot envälde och förtryck. Något

afgörande utslag i den till riksdagen hänskjutna tvisten

') Danska min. br. Maj, Juni 1752.

2) Danska min. br. d. 17 April 1752.
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blef derföre icke gifvet. 1 dess ställe läto ständerna

i sitt d, 4 Juni 1752 utfärdade riksdags-beslut för-

klara för grundlösa de beskyllningar, som, korsande

hvarandra, blifvit framkastade mot så väl konungen

som rådet, och man utbredde sig i beröm ölver

båda parterna.

De många sammandrabbningar, som under denna

riksdag föreföllo, ledde alltså icke till någon liär-

utinnan afgörande fred, utan blott till ett stillestånd.

en vapenhvila. Det blef först vid riksdagen 1756.

som den slutliga striden utkämpades *).

ELFTE KAPITLET.

UPPTRÄDEN MELLAN RIKSDAGARNA 175! OCH 1755.

Under denna tid inträfTade (lere märkliga hän-

delser, t. ex. hofvets inflyttning i det nya slottet,

vitterhets-akademiens instiftande, fabriks-inrättnin-

garna vid Drottningholm, och den nya tideräknin-

gens införande, hvilka företeelser böra längre fram

hvar pä sin ort beskrifvas. Här sysselsätta vi oss

endast med sådant, som närmare vidrör det egent-

liga föremålet för denna del, nämligen med striden

mellan hof- och frihets-partierna.

KONUNGENS RESA TILL FINNLAND.

Adolf Fredriks första afsigt var att genast efter

riksdagens slut anställa en eriksgata ölver hela riket.

Men det anmärktes, att han redan förut besökt dess

flesta både sydliga och mcdiersta landskap, och således

') Danska ocfi preuss. miu. bref. — Uiids- och lleml. 1'tsk.

prot. — Voltemats aiiekJotur. — Skokloster. Miseulluu N:o 2'J.

Fnjxelts Ber. XXXIX. *
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var af dessas innevånare känd; vidare, att en sådan

fullständig rundresa skulle medföra för statskassan

mycken kostnad och för iandtfolket många besvärliga

kronoskjutsar, och det just nu under brådaste and-

tiden. Adolf Fredrik beslöt fördenskull, att fara blott

till Finnland och till kustländerna på begge sidorna

om Bottniska Viken, och att de penningar, statskassan

bort bestå för en enligt gammal häfd företagen resa

kring hela riket, skulle i dess ställe användas til!

andra^^ för staten nyttiga företag.

Åtta dagar efter riksdagens slut eller d. 12 Juni

anträdde Adolf Fredrik nämnde färd, åtföljd af Löwen-
hielm, hofvets, Ekeblad, rådets, och Ungern Stern-

berg Mössornas man. Frän Stockholm togs vägen

sjöledes genom skären, och Lovisa Ulrika följde med
till Östanå i Kulla socken i), hvarest hon icke utan

tårar skildes från sin bortresande gemål. Denne seg-

lade genom alla skärgårdarna fram till Helsingfors,

besåg der Sveaborgs under arbete varande fästnings-

verk, besökte sedermera Tavastehus och Abo, for så

norrut ända upp till Torneä, och derifrån elter vestra

kusten söderut igen samt anlände till Stockholm d. 10

Augusti och några dagar, innan han varit väntad.

Hans hemkomst blef firad med- en mängd smickrande

högtidligheter och nöjen.

Hela färden hade varat endast vid pass åtta

veckor. Af denna korta tid hade till följe af den mer
än 200 mil långa resan och de dåliga vägarna största

delen blifvit tillbragt i vagnen eller på fartyget, så

att till närmare undersökningar af landets och folkets

tillstånd föga lägenhet gilvits. Man vet ej heller, att

efter denna färd förtälja några i ty fall märkligare

uppträden eller följder -). Enligt gängse sägner har

ock Adolf Fredrik påskyndat den så, att personer,

som här och der samlat sig till hans uppvaktande,

') Danska min. br. d. 12 Juni 1752.

^) Med undantag af den skrift, som här nedan omtalas, och

några lösa vanrykten.
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flere gånger icke blefvo mottagna, eller fingo tillfälle

att meddela några upplysningar. Hans förmåga att

framkalla några sådana och att dem bedömma var

ej heller stor. Men efter hemkomsten upplästes lör

rådet en i hans namn författad berättelse om dessa

ämnen, hvilken skrift var både väl uppsatt och myc-
ket upplysande.

Serskildt bör bemärkas, hvad i densamma ytt-

rades om Sveaborgs fästningsverk. Man ville veta,

att Adolf Fredrik och Möss-partiet redan fiirut fattat

någon, men Liewen mycken ovilja mot Ehrensvärd,

och att man ville till denne sednares störtande be-

gagna det nu gifna tillfället; på så sätt nämligen, att

Adolf Fredrik skulle först besigtiga och på grund

deraf ogilla den plan, Ehrensvärd följt, och det arbete

han utfört. Liewen troddes af missunsamhet öfver

Ehrensvärds rykte hafva i förväg uppsatt hufvud-

punkterna af den anklagelse, som skulle göras, och

som sedermera verkligen blef genom Adolf Fredrik

gjord. Det påstods nämligen, att planen var felaktig,

anläggningen för vidlyftig, murarna för branta, teglet

för dåligt, uppsyningsmännen för många och kostna-

den för stor. Följden blef, att Ehrensvärd måste resa

till Stockholm för att försvara sig och sitt arbete.

Dåvarande general-guvernören i Finnland, den gamle

Rosen, hade ofta stått i spändt förhållande till

Ehrensvärd, hvarföre denne sednares fiender väntat

understöd af nämnde herre. Men man bedrog sig;

ty i denna punkt ställde sig Rosen helt och hållet

på Ehrensvärds och Sveaborgs sida, det ena liksom

det andra med den följd, att Ehrensvärds åtgerder

gillades, och fästnings-byggnaden fortsattes. Men Adolf

Fredrik för sin person bibehöll länge en viss obenä-

genhet mot Sveaborg, Ehrensvärds, och en viss be-

nägenhet för Landskrona, Liewens verk. Som bi-

dragande orsak härtill torde ock kunna räknas den

omständigheten, att Svcal)org var rigladt mol Ryss-

land, af hvars numera vänskapliga hof Adolf Fredrik
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väntade understöd för sina statshvälfnings-planer; men
Landskrona var rigtadt mot Danmark, hvars hof ännu

och alltjemnt var töremål för lians och hans gemåls

ovilja.

Älven denna sak hängde dessutom tillhopa med
parti-striden. Ehrensvärd var en anhängare af Hat-

tarna och frihets-männen och utöfvade stort inflytande

till följe af både sin personlighet och af de många

under honom arbetande ämbetsmännen. Det var ock

till följe häraf, som hof- och Möss-partierna sökte

afsätta och oskadliggöra en så fruktansvärd mot-

ståndare 1).

TVISTERNA MELLAN KONUNGEN OCH RÅDET.

Under Adolf Fredriks resa i Finnland hade rådet

voterat omkull två af honom gjorda utnämningar,

hvilka det ansåg vara olagliga. Uppbragt häröfver,

gick han efter hemkomsten icke pä en längre tid upp

i rådet, och vägrade tillika att underskrifva några

beslut, som flertalet mot hans vilja fattat; ty, sade

han, de, som vilja styra, må ock underskrifva och

ansvara. Hofvets, eller rättare sagdt, Lovisa Ulrikas

plan vid denna tid var, att af kejsarinnan Elisabet

låna en större summa penningar -) för att med lill-

hjelp deraf kunna vid nästa riksdag vinna ett öfver-

vägande antal medhållare. J)å dervid invändes, att

Rysslands skattkammare var för tillfället tämligen

medtagen, svarade hon, att man i ty fall kunde vända

sig till England, och hon mente, ati äfven Frankrike,

i stället för att gifva sitt guld åt Hattarna, borde

lemna det åt Adolf Fredrik för att användas till sven-

ska konunga-magtens utvidgande, hvilket skulle äfven

för nämnde stat vara mer fördelaktigt^). Att med

') Rådsprot. — Danska och preuss. min. bref.

^) Om denna låne-underhandling mera längre fram.

') Beskrifningeu om denna plan är tagen ur ett bref från

preussiska sändebudet i Stockholm Rohde, dat. d. 3 April 1753
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anhållan om lån vända sig till konungen i Preussen

var fåfängt; ty han ogillade beständigt systerns stats-

hvälfnings-planer. Hon deremot vidhöll dem orubbligt.

Adolf Fredrik sjelf delade om icke hennes planer,

dock hennes ovilja mot rådet, och man trodde sig

veta, att han en gång i sin förtrytelse utbrustit: jag

vill liäläre vara trtimslagare i Ti/sJdand, än konung
i Sverge. En gång gick han upp i stats-kontoret för

att taga öfversigt af räkenskaperna '); men med hvad

framgång veta vi ej. En hop subaltern-ofTicerare

sökte han vinna genom att mottaga deras ansökningar

omedelbart och med förbigående af deras öfverstar;

och sina gardes-soldater genom att utan rådets hö-

rande ganska lindrigt bestrafTa ett deras upplopp,

hvilket dessutom motståndarne trodde vara genom
hofvets anläggningar tillställdt. Jöns Lind, en ung

presl i Stockholm, hade till ämne för någon sin pre-

dikan tagit bibel-språket: på den tiden var ingen

Jconung i Israel, och Jwar och en gjorde, såsom
honom tyddes godt vara'-). Saken väckte uppseende

och inom frihets-partiet mycken ovilja. Men straxt

derefter blef mannen af Adolf Fredrik kallad till kyrko-

herde i Lofö församling vid Drottningholm, hvarost

han stundom hedrades med pålielsinngar af konuiiga-

paret. Man försökte ock att inom rådet, och serdeles

mellan Höpken och SchetTer, uppväcka oenighet; men
det ville ej rätt lyckas. Man företog sig ock att

medelst åtskilliga för det mesta småaktiga tillställnin-

gar förarga och n(Mlsätta de motsträfviga rådslierrarna.

Vid högtitlliga tillfällen talade konungen vaidigtvis blolt

med sina gunstlingar, liielke, Urahe, Stierneld, Ungern

Sternberg m. 11. iller meil några unga ollicerare; men
förbigick med stötande likgilltighet de tillstädes-varande

och stiilldt till regeringen i Berlin. Rohile beriittur deruti, ntt

Lovisa Ulrika under ett längre samtal hade sjelf för honom frani-

denna sin och sina viiuners plan.

') Danska min. br. d. 2 Nov. 1753.

-) Dom. bok. 17. C).
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rådsherrania Ekeblad, Palmstierna, Tessin och allra

mest Höpken. Man gaf dem vid kabinetts-samman-

träden kuller- i stället för ryggstolar, som de dock i

rådkammaren hade; man lät dem gång på gång och

länge nog vänta i förmaket bland den lägre hof-

betjeningen; och man lät stundom de vaktgörande

drabanterna intränga sig mellan dem och konungen,

i stället för att som tillförene gå vid sidorna o. s. v.

Vid denna tid började Dalin stå serdeles väl hos

hofvet också derföre, att han visste roa det genom
sitt snille och genom allehanda glada tillställningar.

Han hade t. ex. en gång, det var redan 1751, för

hofvet uppläst en lustbar beskrifning eller predikan

om hofvets muntrations-sällskap, det s. k. kalott-

regementet, vid h vilket han sade sig hafva blilvit ut-

nämnd till kyrkoherde. Någon tid derefter hade han.

svartklädd och stående bakom ett bord liksom i en

predikstol, hållit inför hofvets förtroligare krets en så

kallad Jcalott-predikan, i hvilken liksom i den före-

gående han med mycken qvickhet framställde och

förlöjligade åtskilliga presternas egenheter och fel i),

hvarjemnte i st. i. psalmer afsjöngos några af honom
diktade verser. Saken kunde ej hållas hemlig och

väckte under riksdagen 1751 det angripna ståndets

missnöje och klagomål, serdeles genom Brovallius.

Adolf Fredrik lyckades väl afstyra den tillämnade

rättegången; likväl utfärdades en kungörelse, en var-

ning mot åtskilliga kringlöpande skrifter, med hvilka

man menade också nyssnämnde uppsatser. Hela tiden

efteråt fick dock Dalin följa hofvet på dess resor till

lustslotten, hvarest han roade sällskapet genom en

mängd lätta och lekande verser, författade vid hvarje-

handa tillfällen och öfver hvarjehanda ämnen, oftast

glada, menlösa och utan någon annan afsigt än ögon-

') Den är icke tryckt, men enligt uppgift af Warmholtz

hette den förra uppsatsen: Predikan, hållen vid bostället — Aug.

1751; och den andra: Böneskrift om Lofö pastorat.
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blickets förlustelse. Men ofta voro de ock uppspädda

med smicker, och under de fyra åren 1751— 1754
har han skrifvit ej mindre än 1 16 större eller mindre

qväden till konungahusets beröm. Ryktbarast bland

dem blef ett herdespel, som uppfördes ])å Drottning-

holm och till firande af Adolf Fredriks hemkomst
från Finnland. Här föreslogs, att man skulle pä fyra

herdepar lägga Icapson ^) i munnen, samt blå och

gula tömmar öfver axlarna och sedermera spänna

dem för vagnen, på det herrn sjelf måtte få köra -).

Detta ansågs naturligtvis syfta på Sverges fyra riks-

stånd och på de svenska färgerna och på förslaget

att skatfa Adolf Fredrik envålds-magten; och skåde-

spelet väckte sä mycket mer frihets-männens ovilja,

som det uppfördes just vid den tidpunkt, då striden

mellan hof- och frihets-partiet började hota med rätt

svåra brytningar. Hos konunga-paret och i synnerhet

hos drottningen kom Dalin deremot i hiigsta nåd ^).

Han fick verkligen snart nog deltaga i hofvets hem-
liga rådplägningar, och troddes hafva uppsatt llere

bland de skrifter, de insagor, konungen aflät till rådet.

Han erhöll t. o. m. det vigtiga förtroendet att rörande

ifrågavarande statshvälfnings-|)laner underhandla med
främmande magters sändebu<l, hvilket allt, såsom vi

framdeles skola se, ådrog honom en sträng efter-

räkning.

Kådsherrarna å sin sida höllo sig stilla, men
stela. När hofvet företog sig att antingen icke bjuda

eller att med köld bemöta dem och deras fruar, före-

togo sig ^) dessa tillbaka att icke mer allägga nägra

uppvaktningar "'). Vintern 1754 begärde Adolf l'>edrik

') Ordet Irycktes med serskildn stilar.

^) llcrdeispelct trycktes dä, men finnes ej i Dalins samlade
skrifter, upplagan af 17(57.

') Afven derföre, att han talade illa om Tessiu, säger denne
sednare.

'') Doek med nägra, ehuru fä undantag.

*) Danska min. br. d. 17 Aug. 17,53.
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åt den då blott nåsra månader gamla prinsessan Sofia

Albertina en serskild nnderhålls-summa af 4,000 d. s. m.

Rådet svarade, att staten icke brukade lemna dylika

anslag förr, än det kungliga barnet fyllt fyra är i).

Samma är i Augusti anmälde Adolf Fredrik, att Lovisa

Ulrika skulle medfölja på en hans färd till Skåne, och

att det vanliga res-anslaget 25,000 d. s. m. vore för-

denskull otillräckligt, hvarföre han begärde en högre

summa. Men rådsherrarna svarade, att icke de, utan

ständerna ensamma egde rättighet att bevilja dylika

utöfver staten gående anslag -).

Innersta kärnan i dessa tvister var den vanliga

frågan, huruvida mellan riksdagarna högsta afgörande

magten skulle ligga hos konungen eller hos de inför

folket ansvariga rädsherrarna. Frågan var visserligen

både genom regeringsform och konunga-försäkran tyd-

ligen besvarad och till afgjord fördel för de sednare.

Men just dessa lagbestämningar var det, som hof-

partiet ville komma ifrån, och den punkt, man i sådan

afsigt först och förnämligast angrep, var, huruvida

konungen eller rådet egde afgörande magt vid till-

sättandet af ämbetsmän. Sakens vigt hafva vi redan

påpekat; nämligen, att i det fattiga Sverge kunde

ämbetsmanna-lönerna betraktas som en stor och för

några oemotståndlig frestelse att äfven mot bättre

vetande öfvergä från ett parti till ett annat. Också

hörde man å ena sidan rojalisterna säga: Jconungens

val af ämbetsmän afser att sJcaffa riJcet en dugligare

förvaltning, men rådets deremot att sJcaffa sig och

sitt parti anhängare; hvarpå frän andra sidan sva-

rades: rådtt vill vinna medhjelpare till frihetens

försvar, honungen åter till dess störtande; och i

båda uppgifterna låg mycken sanning.

M Danska min. br. d. 18 Jan. 1754.

2) Danska min. br. d. 23 Aug. 1754. — Rådsprot. d.

4 Dec. 1753.
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Regeringsform och konunga-försäkran hade, såsom

vi sett, laggt äfven i fråga om ämbetsnianiia-tillsätt-

ningar högsta magten i rådets liand, hvars llertal

skulle slutligen afgöra nästan alla derom förekom-

mande tvister. Det var till en början dessa stadgan-

den, som hofpartiet ville på ett eller annat sätt kringgå

eller tillintetgöra. Ett försök i sådan rigtning var,

att man påstod, det till förkastande af en konungens

ämbets-utnämning skulle fordras icke blott de flesta,

utan alla rösterna inom rådet, d. v. s. ej blott plu-

ralitet utan unanimitet ^). Men för detta påstående

lanns icke ringaste grund hvarken i regeringsform

eller korumga-försäkran, hvadan det också knappt blif-

vit framkastadt, innan det ock blef förkastadt, t. o. m.

af hofpartiet sjelft. — En annan gång påstod Adolf

Fredrik, att regerings-formen icke gäfvo rådsherrarna

rättighet att utan åberopade skäl upphäfva någon af

honom gjord utnämning. Men rådsherrarna svarade,

att de alltid hade enligt regerings-formens föreskrift

anfört skäl för sina åsigtcr, hvarför äfven detta inkast

förföll. — Ett tredje var, att, då konungen stundom
till lediga platser nämnt någon yngre och nedanom
förslaget stående person, hade sådant skett derföre,

att sysslan var till icke för personens utan för rikets

skull, nämligen pä det ärenderna mätte blifva af yngre

krafter bättre vårdade, liådsherrarna gillade grund-

satsen, men pästodo, att älven do följt saiiuna äsigt.

Härvid må dock anmärkas, att det likväl ser ut, som
de stundom laggt något för stor vigt på lefnads- och

tjenste-åren i förhållande till de |)ersonliga egenska-

perna, och att delta icke skett utan ett visst begär

att sätta sig emot konungen; men å andra sidan och

kanske än oftare, att denne valt yngre utom förslaget

stående män hufvudsakliijien fiir att dermed vinna

') Ej blott flertal, utnn euluillighet. Arkivet pS Sjöholm.
K. ¥. Scheffcr till O. Flfining il. i Mars 1755, och Klns Kkc-
bliids brcf till sainine inan il. 7 Murs s. a.
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eller belöna medlijelpare i striden mot rådet. Adolf

Fredriks fjerde inkast var, det han måste hafva rät-

tighet att pröfva och gilla rådets sJcäl och beslut,

innan han Jctinde dem undershrifva och dymedelst

såsom sina egna påbjuda. Men regeringslorni och

konunga-lörsäkran innehöllo tydligen, att det beslut,

rådets flertal fattat, borde konungen liksom hvarje

annan i råds-öfverläggningen deltagande person med
sin underskrift bekräfta, och således göra gällande,

äfven om han sjelf vore missnöjd med innehållet; —
och rådet anmärkte vidare, att, om konungen skulle

hafva rättighet alt efter sin pröftiing antaga eller för-

kasta ett af rådets flertal fattadt beslut, skulle der-

igenom högsta magten tillerkännas åt honom, men
icke åt folkets ombud rådsherrarna, hvarigenom ock

det nu antagna regerings-sättet vore öfverändakastadt.

Sommaren 1754 och under en resa åt södra orterna

lyckades dock Lovisa Ulrika att öfvertala eller, säger

berättaren, truga Adolf Fredrik att vid ett råds-sam-

manträde, det hölls i Lund, inlägga till protokollet

ett sitt skriftliga yttrande, i hvilket antyddes, att han

icke ansåg rådets flertal och öfverröstning gälla

såsom föresJcrift vid det beslut, som skulle fattas;

utan endast som afgifna råd, dem han kunde efter

eget bepröfvande antaga eller förkasta. Men detta

var sä rakt stridande mot regeringsform och konunga-

försäkran, att de två på resan medföljande rådsher-

rarna, Ekeblad och t. o. m, rojalisten Löwenhielm,

ogillade skriften och sökte förmå Adolf Fredrik att

återtaga den; dock förgäfves. De två herrarna voro

å sin sida lika obevekliga, och i öfverensstämmelse

med deras åsigt vägrade stats-sekreterarne att kontra-

signera några konungens på dylik sjelfrådighet grun-

dade befallningar, i hvilket skick alla dithörande papper

sändes till Stockholm. Rådsherrarna tillbakavisade

genast det gjorda försöket, och deras svar nu och

vid flere dylika tillfällen innehöll, att lagens före-

skrifter rörande dessa ämbetsmanna-tillsättningar
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vore tydliga; att rådet icTce egde rättighet sig från
deras iaJcttagande befria, utan tvärtom en af lag,

heder och samvete ålaggd pligf att dem efterkomma.

JRådet erinrade tilliJca oin allt det hetrycTc, Sverge

lidit under Karl den tolftes envälde, och om allt

det besvär, man haft, fur att skaffa landet ett friare

stats-skick, och äfven derom, att rådet vore af stän-

derna till dettas ujixnätthållande förpligtadt o. s. v.

Lagligheten af den ena eller andrjj sidans påstå-

ende berodde naturligtvis på deltas förhållande till

regeringsform och konunga-försäkran. Huruvida dessa

voro i sig sjeifva billiga eller obilliga, nyttiga eller

skadliga, det var en egen och serskild fråga. Men
säkert är, att, sådana de voro, hade de hlifvit af både

konung, råd och ständer antagna och besvurna, och

att de således borde vara för alla gällande, intill

dess de blifvit i laglig väg fiirändrade. Att nu rådets

åsigter öfverensstämde med dessa grundlasar, och att

ä andra sidan de skäl, Adolf Fredrik nödgades till-

gripa, voro synbarligen svaga, trugade och i strid med
samma grundlagar, detta gaf och måste gifva åt det

förras parti ett stort försprång i allmänna tänke-

sättet. Sjeifva preussiska sändebudet ogillade tlere

hofvets åtgerder, och det från Danmark ne<iskrol till

sin regering följande rader. Troligen skall rads-

partiet segra, genom kraften af sina skäl och den
kärlek till friheten, som hos svenskarna förefinnes^).

Men hofpartiet och i synnerhet Lovisa LIrika påstod

sina skäl vara goda. sättande, såsom ofta sker, det

personliga tycket öfver lagen, och anseende sin en-

skilda öfvertygelse om obilligheten af ett lagbud

vara gilltigt skäl att detsamma bryta. l)rottnir)gon

trodde sig ock kunna påräkna slort anhaiig redan

nu i landsorterna och längre fram under riksdagen.

Hon gaf fördenskull icke i rinsaste mån clUr. och

') D. 11 Dec. 1753. Par l;i validité de sus raisons ol par

Tamoiir, que phaqu'un porte pouc sa liberté.



60

följtlen blef, att ämbets-tillsättningarna under åren

1752— 1755 föranledde mänga och svåra tvister. För

att om arten al dessa uppträden gifva läsaren när-

mare kännedom, skola vi här nedan lemna en kort

framställning af några de förnämsta deribland.

Vid Nylands och Tavastehus regemente var 1752

en öfverste-löjtnants syssla ledig. Till dess återbe-

sättande uppfördes på förslag en v. Gertten, major

vid regementet. Denne var född 1696, hade ingått

i krigstjenst 1712, bevistat striderna vid Pelkenä och

Stor-Kyro 1713 och 1714, tåget mot Trondhem 1718,

finska fälttågen 1741— 1743, sedermera haft sig an-

förtrodda flere vigtiga uppdrag och blifvit utnämnd

till riddare af svärds-orden. Men med hans, den före-

slagnes, förbigående utnämnde Adolf Fredrik en då-

varande kapten vid lifgardet vid namn Gjös, hvilken

var född 1710 och hade inträdt i krigstjenst 1727

samt förvärfvat sig namn af en skicklig officer, dock

utan några serskildt framstående förtjenster, utom

den, att vid några tillfällen hafva pä riddarliuset talat

för hofpartiet. Rådsherrarna ansågo denna utnämning

lända till förfång för den redlige och välförtjente

undersåtaren v. Gertien, och således vara olaglig,

hvarföre de jemnte anmälan härom bådo konungen

ändra sitt beslut, hvartill denne också var lagligen

förpligtad. Men han vägrade och ville i stället, att

fullmagt för Gjös skulle genast utfärdas, och som skäl

anfördes, att Gertten vore af ålder mindre passande

till den vigtiga sysslans bestridande. Men i rådet

uppstod då den gamle Rosen och förklarade, att han

som general-guvernör i Finnland hade lärt känna

Gertten såsom en verksam och duglig man och kunde

intyga, att denne, hvilken dessutom var blott 56 år

gammal, hade i behåll alla de kropps- och själs-

krafter, som till sysslans bestridande kunde erfordras.

Ett stort flertal af rådsherrarna vidhöll följaktligen

deras förra åsigt och läto hos konungen göra nya

framställningar, men lika fåfängt. Då och som sista
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försöket sändes tili honom riksråden Posse och Schefler

(or att ytterligare framlägga alla dessa förhållanden;

men äfven deras böner och föreställningar blefvo

fruktlösa. Under samtalet härom tillät sig dock SchelTer

att erinra om innehållet af den försäkran, Adolf

Fredrik besvurit; men denne förklarade likväl, att

han icke skulle utnämna någon annan än Gjös, och

med detta svar måste de två herrarna aflägsna sig.

Emedan nu hvarken konungen eller rådet ville gifva

vika, blef sysslan otillsatt och målets afgörande upp-

skjutet för att hemställas till nästa riksdags ständer.

Men den unge frihets-glödande Schefler blef höge-

ligen u|)pbragt. Konungen, skref han, vill ej åter-

taga sitt heslut, och har alltså redan glömt sin af-

gifna försähran. För mindre fel hlefvo konungarna
Karl den förste och JaJcoh den andre olycMiga;

men svensharna äro ej så beslutsamma som engels-

männen, och här finnas ej den hestämdhet och hraft,

som fordras för att göra landets lagar gällande ^].

Landshöfdinge-sysslan i Westerbotten blef ledig.

Till dess återbesättande hade rådet på förslag uppfört

tre välförtjenta herrar; men derifrån uteslutit en lag-

man Malmerfelt, hvilken tyckes hafva som ämbetsman
åtnjutit stort anseende och hade förut blifvit af stän-

derna anbefalld till befordran, men som hade några

tjenst- och Icfnadsår mindre än de Ire föreslagna.

Dm nu rådet vid detta liirslag begått don orättvisan

att icke hafva nog hiigt uppskattat någor) Malmerfelts

öfvervägande skicklighet, så var detta ett fel, för

hvilket det kunde endast infiir ständerna anklagas ocli

.msvara. Konungen egde väl rättighet atf enligt sin

enskilda öfvcrtygelse härutinnan afgifva i rådkamma-
ren sin dubbelröst, men alldeles icke att trånga det

af rådets flertal uppsatta förslaget. Detta gjorde han

likväl och utnämnde Malmerfelt. Som skäl uppgafs.

') Arkivet pa Sjöholm. K. F. SchclTers brt-f till O. Fleming
a. 29 Dce. 1752.
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att de föreslagne, två öfverstar och ett kansli-råd,

icke egde för ifrågavarande plats de kunskaper och

den erfarenhet, som Malmerfelt, hvilken redan tvänne

gånger tjenstgjort som vice landshöfding och deribland

en gång just i Westerbotten. I fall nu, såsom det

synes, Adolf Fredriks utnämning öfverensstämde med
inre och verklig rättvisa, så var den dock stridande

mot bokstafven i hans konunga-försäkran, och hade

tillika ett sken af ensidighet och partisinne; ty Mal-

merfelt hade vid förra riksdagen utmärkt sig genom
att flere gånger angripa riksråden. Nu, och måhända
ledda af likartadt partisinne, förklarade ock dessa

herrar, att hans utnämning, såsom i sig sjelf olaglig,

borde upphäfvas, och anmärkte tillika, att hofpartiets

skäl om de föreslagnas mindre erfarenhet i lands-

höfdinge-ämbetets göromål försvagades eller tillintet-

gjordes genom den erfarenheten, att flere i sådana

göromål lika ovana krigare hade dock sedermera

blifvit utmärkt dugliga landshöfdingar. När rådet in-

lemnade sin uppsats härom, blef Adolf Fredrik myc-
ket uppbragt och ville ingalunda gifva vika, och som-
liga höllo med honom, andra med rådet. Preussiska

sändebudet skref till sitt hof, att Malmerfelts utnäm-

ning var olaglig *), och äfven många rojalister erkände

en sådan dess egenskap, dock med den anmärkningen,

att rådet ej hört Tcrångla med honungen i sådana
småsalcer. Men republikanerna svarade: att rådet

icke hade rättighet att ens i småsaker eftergifva

grundlagens fordringar, utan hörde inför riksdagen

ansvara för deras upprätthållande i allo. Rådet

gjorde ett försök till förlikning, men förgäfves. Dä
afläto de ett betänkande, i hvilket konungen erinrades

om, huru landet led derigenom, att flere angelägna

sysslor lemnades obesatta. De påminte tillika om den

gällande riksdags-ordningens ord; nämligen, att, i hän-

delse vid ett af rådets flertal fattadt heslut konungens

M D. 16 Nof. 1753.
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tmäershrift oaJctaät rådets påminnelser något länge

fördröjdes, shulle det i vissa fall åligga rådet att

detta beslut med sina namns undertecJcnande ut-

färda; och rådsherrarna hemställde nu till Adolf

Fredrik sjelf, huruvida han ville inför eget och andra

land blottställa sig för någonting dylikt. Scheffer säges

hafva varit den, som genomdref •) nämnde hotelses

inryckande i den för öfrigt vördnadsfulla skrifvelsen.

Adolf Fredriks svar, enligt berättelse uppsatt af Un-
gern Sternberg och Stierneld, var stolt och afvisande

och innehöll den förklaring, att konungen egde nämna
hvilken person, han ville, endast denne vore för riket

nyttig, och att rådet egde dervid göra sina före-

ställningar, men ingenting mer. — Det är, skref

till sitt hof berättaren, den preussiska ministern -),

det är mycket oförsigtigt af konungen, att på detta

sätt låta förleda sig till uppgifter, som kunna af
hans undersåtare så lätt vederläggas. Vederlägg-

ningen nteblef ej heller länge •'), och rådet bifogade

vid densamma en lista på aderton fattade beslut,

hvilka till följe af konungens vägrade underskrift icke

kunnat utfärdas. På denna rådets skrifvelse förkla-

rade sig Adolf Fredrik icke vilja allåta något svar;

ty han sade sig hafva redan skrilvit nog i sådana äm-
nen, och han trodde sig kunna lita på kommande
ständers bifall. 3Ien, skref preussiska sändebudet,

tänk hvilken förödmjukelse, om nu nästa riksdag

gifver honom orätt! Harmen öfvcr hans egenmäg-
tighet var ock llerestädes ganska stor, och många
ville bedja konungen i Preussen afråda sin syster från

dessa djerlva och obotänkta tillställningar. Andra dcr-

emot ropade pä urtima riksdag lör att så snart möj-
ligt tillintetgöra hofvets envisa motstånd. Men råds-

herrarna ville ännu icke tillgri[)a hvarken detta ytter-

') Prcuss. min. lir. ti. 28 Jaii. 175').

2) D. 14 Dcc. 175:$.

') Den iiilfiiinadus redan sainina dug enligt niinindc l)ref.
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liga medel, ej heller det andra föreslagna, nämligen

att sjelit underskriCva och derpä till landets efterlefnad

utfärda de fattade besluten. I hufvudsaken gäfvo de

dock ingalunda efter. Men nu hände, att en öfverste

Essen afsade sig den plats, han på nämnde förslag

innehaft. Adolf Fredrik ansåg derefter Malmerfelt

sjelfskrifven till det så lediga rum.met, men rådsher-

rarna ville icke beqväma sig till en dylik försonande

åtgerd, utan ditsatte i stället ett kammarråd Leijon-

sledt, hvilken väl hade ett par tjenst- och lelnadsår

mer än Malmerfelt, men tyckes icke hafva varit en

till den grad utmärkt ämbetsman. I ett bref, uppsatt,

påstod man, med Karl den elftes sjelfrådighet, för-

klarade nu Adolf Fredrik, att Malmerfelt skulle hafva

sysslan; men rådsherrarna vägrade och förklarade

tvärtom, att konungen skulle hålla sig inom det nu
sist uppgjorda förslaget, och de lemnade åt honom
slutligen, och det i sittande råd, en af Scheffer upp-

satt skrifvelse med förnyad påminnelse derom, att

regerings-ärenderna skulle mer och mer afstanna, om
konungen icke ville enligt försäkran och regeringsform

underskrifva de lagliga, af rådets flertal fattade be-

sluten. Men också denna föreställning blef fruktlös,

och tvisten uppsköts till den kommande riksdagens

afgörande.

I Februari 1755 skulle en ledig stats-sekreteraro-

plats återbesättas, och på förslag dertill uppförde rädet

trenne, som det säges, välförtjenta herrar. Men med
dessas förbigående utnämnde Adolf Fredrik dåvarande

kommerse-rådet Diiben, en ovanligt duglig herre, och

tillika syskonbarn med drottningens gunstling fröken

Ulla Diiben. Enligt sin försäkran hade väl konungen
icke rättighet att ändra det förslag, rådets flertal

upprättat; men som skäl för det nu gjorda afsteget

])åstod han, att Diiben var mer förtjent än en bland

de föreslagna herrarna; och i sjelfva verket vägde för-

tjensterna tämligen jemnt. Rådet försvarade dock sin

åtgerd; men mente tillika, att konungen hade i ingen
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händelse rättighet att nämna någon utom förslaget.

Till undvikande af obehagliga tvister och voteringar

gaf dock rådet i uppdrag åt Höpken och Ekeblad att

personligen hos konungen anhålla om ändrad utnäm-
ning, men denne vägrade. Då beslöt rådet skrida till

formlig omröstning. För Diiben talade dervid Ström-
berg, Ant. Wrangel och på sätt och vis äfven Löwen-
hielm, hvaremot nio andra och deribland Ekeblad,

Höpken, Rosen, SchefTer och Tessin ogillade hans

utnämning och önskade, att konungen måtte taga

någon inom förslaget. Två dagar derefter kotn Adolf

Fredrik personligen upp i rådet, då Höpken för ho-

nom framställde sina och sina ämbetsbröders åsigter

och beslut. Adolf Fredrik deremot vidhöll sin åtgerd

och tillika sitt påstående, att Diiben bort erhålla rum
på förslaget; men sin egen konunga-försäkran att taga

någon inom förslaget och att rätta sig efter råds-

rösternas flertal gick han med tystnad förbi. Under

tvisterna härom yttrade då Palmstiernarya^ heMagar,

att rådet, ehuru det efter hasta samvete söJct leda

sina rådslag enligt ed och regeringsform, likväl

stundom kommit till annan åsigt un eders maj:t.

Men emedan hela vårt regeringssätt antager såsom
lagliga de heslut, hvilka flertalet fattat, rare sig

ständernas eller rådets, och emedan eders majestät

har i sin dyra konunga-försäkran lofvat enligt vår

hesvurna regeringsform- följa den åsigt, rådets Jlcrtal

yttrat; alltså skulle, i händelse detta icke iakttoges,

grundvalen för fäderneslandets hela regeringssätt

vara öfverändakastad och tillika eders majestäts

gifna konunga-försäliran hetydelselös. Allt dcrföre

hedja vi i underdånighet och hysa derjcmntc den

lika underdåniga förhoppningen, att eders majestät

värdes i nåder tippfylla, sitt dyra löfte; tu motsatsen

skulle vara en alltför hedröjlig erfarenhet för rådet

och för ständerna, ja för alla trogna undcrsåtarc,

hvilka på eders majestäts nåd och dyra försäkran

Fryxells Ber. XXXIX. 5
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^yggt ^^^^ ^^^ välfärd. Adolf Fredrik påstod der-

emot, att Diibens utnämning icke var stridande mot
regerings-formen, ej heller rnot hans egen försäkran,
hvilken sednare Adolf Fredrik ville nu och alltid

ohrottsUgen hålla. Schefler genmälte: regerings-

formen och eders majestäts konunga-försäkran kunna
icke hållas på annat sätt, än att eders majestät

behagade enligt deras föreskrifter Mta inför sig

gälla de heslut, rådets flertal fattat, och för hvilka

det skall inför ständerna ansvara ^). Men Adolf

Fredrik vidhöll dock sitt eget och tillkännagaf, att

han ville härom ingifva en skriftlig förklaring. En
dylik var dock icke lätt att åstadkomma, och den

uteblef ock hela två veckor, under hvilken tid om-
ständigheterna ändrade sig. Diiben förklarade näm-
ligen, att han, för att icke gilva anledning till svå-

rare slitningar, undanbad sig ifrågavarande befordran.

Till följe af detta, måhända ock af andra förhållan-

den, insände slutligen Adolf Fredrik till rådet en

skrift, uti hvilken han återigen med tystnad förbi-

gick innehållet af sin konunga-försäkran, men der-

emot försvarade lagligheten af Diibens utnämning.

Dock, så slutade han, emedan jag önskar förekom-
ma oenighet och söndring, vill jag till ifrågavarande

syssla nämna den på förslaget stående Arnell, men
i öfrigt lemna åt kommande ständer att hedömma
den åsigt, rådet följt -). 1 afseende på tillämpnin-

gen var således för detta tillfälle tvisten afgjord,

men i afseende på hufvudfrågan, nämligen grund-

lagens rätta förstånd, kunde man ej heller nu träffa

någon öfverenskommelse, utan lemnade dess bedöm-
mande till nästa riksdags sammanträdande ständer.

Att anföra tlere exempel på dessa tvister torde

vara öfverllödigt, emedan de flesta till både ämne
och behandling liknade dem, vi redan framlaggt.

') Rådsprot. Februari och Mars 1755.

*) S. st.
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Några anmärkningar må dock bifogas.

De tre här anförda kungliga utnämningarna
hade, som vi sett, blifvit gjorda till förmän för så-

dana personer, som stodo i parti-förbindelse med
hofvet. Detta var händelsen också med några andra,

men vi veta ej, om med alla. Troligt är ock, att

likartade förhållanden inverkade äfven på några råds-
herrarnas åtgerder; spåren efter sådana förhållanden

äro dock jemnförelsevis få och obetydliga.

Att stundom under denna strid rådet lade kanske
för stor vigt på tjensteåren jemnförda med den per-
sonliga dugligheten, är redan anmärkt. En bland

orsakerna dertill var, att man ville strängt lagbinda

konungens utnämnings-rätt och betaga honom all

godtycklig magt derutinnan, och på samma gång allt

tillfälle att genom sådana utnämningar värfva an-
hängare för hofvets statshvälfnings-planer. Just detta

förhållande blef sedermera en bland de mest bi-

dragande orsakerna till 1756 års tjenste-betänkande,

liksom konungens nu vägrade underskrifter blef det

till införandet af namnstämpeln.
Slutligen må redan här anmärkas, att, då vid

nästa riksdag dessa konungens och rådets tvister

blefvo till ständernas afgörande hänskjutna, utföll

domen så, att i de flesta, ja, så vidt vi känna, i

alla målen riksrådets både åsigter och beslut blefvo

af folkets ombud gillade ').

DEN SLUTLIGA BRYTNINGEN MELLAN TESSIN OCH HOFVET.

Vi hafva berättat, hur Tessin i .luni 1752 lom-
nadc, men blott för tillfället, sin befatlning hos kron-
prinsen och reste till landet. Han tillhragte seder-

mera en längre tid dels på Leckö, dels på Hellekis,

Åkerö och andra ställen, sysselsättande sig med läs-

') Danska och preuss. min. br. — ll&dsprot. — Arkivet pH

Sjöholm. K. F. SchetTcrs brcf till O. Kleininji:.
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ning, bref och sällskapsnöjen. Han hade, säger man,
hyst den förhoppning att snart hUfva saknad, och

det mest i egenskap af kronprinsens guvernör; men
knappt hade han lemnat hufvudstaden, förr än till

vice guvernör under hans frånvaro och honom oåt-

spord grefve Strömberg utnämndes, och hvarje seder-

mera af Tessin tid efter annan begärd förlängning

af tjenstledigheten blef genast beviljad, utan att der-

vid nämndes ett enda ord af längtan efter hans

återkomst. Man tyckte sig märka, att han tvärtom

mer och mer förlorade konunga-parets välvilja, och

bland andra och nya orsaker dertill anfördes ett af

honom 1753 skrifvet minnestal öfver Hårleman, hvari

yttrades några ord om dennes lycka att hafva lefvat

i en fri stat, och om hans ära att aldrig hafva velat

störta, utan tvärtom upprätthålla dess frihet. Sådana

ord ökade hofpartiets ovilja, och Lovisa Ulrika be-

traktade ofta nog Tessin som förnämsta hindret mot
konunga-magtens utvidgande. När år 1753 Vitterhets-

akademien stiftades, blef Tessin icke kallad till med-
lem deri; ehuru han utan tvifvel var Sverges både
största och vittraste mecenat.

Ändtligen och efter 15 månaders fruktlös väntan

ledsnade han vid landtlifvets stillhet och återvände

1753 om hösten till hofvet och till sin tjenstgörning

hos kronprinsen. Han mottogs då af konunga-paret

med märkbar köld, och af Adolf Fredrik med vinkar

om lättheten att erhålla förlängd tjenstledighet, i fall

så önskades. Äfven kronprinsen visade missaktning

och olydnad. Tessin ^) har låtit förstå, att Lovisa

Ulrika genom fröken Diiben och genom kronprinsens

under-guvernör grefve Bielke och informator Dalin,

och äfven genom prinsen sjelf sökte på hvarjehanda

sätt gäcka och hutla den ovälkomne mannen; ja

att prinsen af sin moder begagnades som spion på
hans ord och gerningar. Tessin sjelf öfvergick snart

') Och äfven F. A. v. Fersen. 2. 50.
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och helt och hållet till det mot hofvet vidrigt sin-

nade rådspartiet i) och uppsatte till dess tjenst och
försvar en skrift, hvari han inför Gud bedyrade sig

vara förvissad derom, att Srerges honung egde all-

deles obundna händer att göra land och folk allt

det goda, som upptänhas kunde; och att å andra
sidan Srerges välgörande och dyrköpta frihet hörde

up2)rätth allas ; men att den skulle alldeles tillintet-

göras, ifall rådets nu aktiva '^) röster sktille för-
vandlas till blott passiva 3), och om rådet skulle för
sina beslut ansvara icke inför ständerna, utan inför

konungen. Om något sådant envist fordrades, styrkte

Tessin till riksdags sammankallande, på det allas

rätt och frihet måtte blifva bevakade af ständerna
sjelfva, sedan deras ombud rådsherrarna finna sig

dertill icke hafva tillräcklig mcigt. Tydligt är att

hofpartiets missnöje öfver sådana läror skulle hlifva

ganska stort, och det ökades än mer genom föl-

jande tilldragelse.

Under loppet af 1751 hade Tessin skrifvit till

kronprinsen llere bref, hvilka i form dels af omedel-
bara lärdomar, dels af diktade sagor sökte inplanta

de egenskaper, tänkesätt och dygder, som fordras

af hvarje monniska och ej minst af en furste. I

samma bref hade Tessin också varnat för några

oarter och fel, som redan nu bcgynte visa sig hos

den blott femårige prinsen, t. ox. obetänksamhet,
förhastad vrede, hårdhet och öfversitteri mot tjenare.

') Enligt Tessin och Tessininna sid. 168 hnr Tessin iStlt

första, att tvisten, huruvida konungen var pliktig följa rådets

flertal eller ej, hade genom dåvarande rädsherrar.s eftergitVeuhet

blifvit söfd; men att deu vid Tcssius ateri<omsl till hofvet hösten

1753 åter viiektes till lif. Verkliga förliäiiandel var doek, att

rådet iifven före Tessins återkomst hade med oförminskad och

oafhrnten ifver också i denna punkt bevakat lagens och frihetens

helgd, samt arbetat mot hvarje försök till konunga-magtens ut-

vidgning.

^) Bestämmande.
') Hådgifvande.
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kärlek till egen person och till spegeln, högfärd

öfver börd, o. s. v. Likväl voro uppsatserna icke

blott väl och värdigt skrifna, utan ock så hållna,

att hvarken hof eller prins kunde finna sig deraf

stötta. Utan att ens rådfråga Tessin, lät också

Lovisa Ulrika befordra dem till trycket under namn
af y^En gammal mans href Ull en ung prins», _

och

de vunno stort bifall så in- som utrikes. Afven
sedan Tessin begärt tjenstledighet 1752 skref han
från landet fortfarande en mängd dylika bref, i

hvilka dock hofpartiet ville spåra betänkliga och

icke nog konungska åsigter. Afven påstods, att en

der införd saga om örnen och skatan syftade med
den sednare bilden på drottningens gunstling, fröken

Ulla Diiben. Dessa sednare bref företog sig nu Tessin

att, konunga-paret ovetande, låta i tysthet trycka

och i några exemplar utdela. Men saken kunde ej

länge hållas hemlig. De kungliga föräldrarna här-

mades öfver ett så djerft tilltag, som att utan deras

vetskap och bifall allmängöra bref, ställda till deras

son, kronprinsen, och Adolf Fredrik förböd bok-
tryckarn fortsätta eller utdela arbetet, hvarjemnte

både konunga-paret och prinsen ådagalade en växande

köld och obenägenhet mot författaren. De kunde
dock ej medelst afsked befria sig från hans person,

emedan han var af ständerna tillsatt och kunde blott

af dem entledigas. Men under en dylik ständigt

växande och ömsesidig spänning var det ganska be-

synnerligt, att Tessin sjelf ville stanna qvar vid sin

befattning, och att han icke häldre begärde fortfa-

rande tjenstledighet, tills ständerna hunne befria

honom från ett för båda parterna så obehagligt för-

hållande.

Efter flere månaders försök att med foglighet

och lämpa återvinna förtroende hos prinsen, och

när denne tvärtom visade likgilltighet vid alla före-

ställningar, beslöt Tessin att för drottningen yppa
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förhållandet och att tillika begära afsked i). När
han inträdde i hennes rum, voro der tillstädes flere

fruntimmer. Tessin anmälde då, att det ämne, han
önskade föredraga, vore af ömtålig art, hvarföre ock

drottningen bortskickade sin omgifning, men i tyst-

het befallde en bland dem bedja konungen infinna

sig. Knappt voro fruntimren utgångna, förr än Tessin

framställde sin anhållan om afsked från guvernörs-

sysslan. Vid drottningens fråga om orsaken, kla-

gade han, att kronprinsen icke ville rätta sig efter

hans föreskrifter, utan tredskades och bibehöll flere

ovanor, ehuru Tessin dem förbjudit. Lovisa Ulrika

mente sig alltid hafva i ty fall sökt understödja

Tessin, och ville äfven nu göra på samma sätt och

tilliha skaffa honom vederbörlig upprättelse. Men
denne svarade, att en prins icke kan gifva iipp-~

') Om det upptriide, som iiu skall bcskrifvas, förekomma
nedaustäendc sins emellan något olika berättelser. l:o) Adolf

Fredrik skall hafva genast efter uppträdet nedskrifvit derom en

berättelse, hvilken omtalade flere tämligen häftiga utbrott, som
skulle hafva ömsesidigt under samtalet förefallit. Men sedermera
återtog han denna skrift och uppsatte en annan i mer öfvcrhal-

kande ordalag, hvilken förseglad inlemnades till rädet, och nr den,

som öfversatt linnes i Buschings Magasin 6. 295. 2:o Lovisa

Ulrika har uppsatt en berättelse, som läses i Fersens historiska

skrifter 2. 161. 3.o) Utdrag ur en Tessins berättelse finnes i

Tessin och Tessiniana sid. 158. 4:o) Danska ministern har i

bref till sin regering i Januari och Februari 175-4 inryckt be-

skrifningar om dessa uppträden; och 5:o) preussiska sändebudet

likaledes. 6:o) Fersens berättelse läses i dennes historiska skrifter

2. 55. 7:o) ]{osenhanska samlingen i Uppsala innehällef en upp-
sats i samma ämne under tittel : Utspridd lö<jn om orsaken, som
förmådde Tessin ntt ber/ura afiked. 8:o) I lewenhauplska arkivet

på Sjöholm tinnes ett bref från Kl. F-keblad till O. Fleming, da-

teradt d. 1 ]''ebr. (1754?), som iiinehåller nägra uj)|)gifter i iimnet.

Bland dessa berättelser tyckas danska och preussiska minister-

brcfvcn, ehuru äfven de lidande af ett och annat uiisstag, vara

mest pålitliga, odi de öfverenssliinnua äfven i mycket med Fersens

uppgifter. Ur alla dessa källor hafva vi sökt utleta det sanna,

det åtminstone sannolikaste förhällandet, och det är på en dylik

emuförunde granskning, som ofvunstående berättelse ur grundad.
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rättelse åt en ensMld person, och att Tessin derför
endast begärde sitt afslced. Drottningen gcnmälte,

att grefve Tessin hade härutinnan sin frihet; men,
tillade hon, olycMigtvis är detta icke händelsen med
hans maj:t och med mig; ty ständerna uro de, som
förordnat herr grefven till guvernör, och utan deras

Mfall hunna vi icTce befria eder från deras upp-
drag. Tessin var dock envis och lät påskina den
misstanken, att personer funnos, hvilka med flit

inplantade hos prinsen dennes öfverklagade miss-

aktning och tredska. Nu inträdde Adolf Fredrik i

rummet. Tessin upprepade för honom sina klago-

mål öfver prinsens olater, olydnad, sjelfsvåld och

otäcJcheter. Konungen sökte blidka Tessin, samt
talade om fördragsamhet med barndomens fel och
lofvade upprättelse. Men Tessin fordrade om igen

sitt afsked; han Jntnde ej längre trifvas vid hofvet;

prinsen hunde ej heller visa honom någon aJctning,

då hela hofvet visade honom niissaJctning o. s. v.

Konungen frågade efter orsaken till Tessins missnöje

med hofvets uppförande. Tessin svarade: jag kan
icke anföra klagomål mot dem, som äro öfver mig,

men jag kan för hvar och en, som vill höra det,

säga, att jag är missnöjd. Som skäl, utom de förra,

nämnde han ock det nyss omtalade förbudet mot
de tryckta brefvens utspridande. Konungen svarade:

det är jag, som utfärdat detta förbud, och att herr

grefven utan att derom rådfråga mig, prinsens fa-
der, låtit trycka dem, det var orätt gjordt. Tessin

utbrast: hvadl har jag handlat orätt? då kan jag

ej längre tjena, utan måste begära laglig undersök-

ning, ocli jag har rätt derfill, ty jag lefver i ett

fritt land; ehuru jag ser, att man ej mer vill låta

lag och rättvisa gälla o. s. v. ^). Enligt andra under-

') Berättelsen om denna del af samtalet hvilar på Adolf

Fredriks uppsats. Enligt andra tyckes dock Lovisa Ulrika hafva

afgifvit några bland svaren.



73

rättelser skall tvisten hafva öfvergått till än bittrare

ord, till nära nog hotande uppträden; t. ex. att

drottningen förebrått Tessin talet öfver Hårleman
och att intet exemplar deraf blifvit åt hofvet inlem-

nadt, och likaså förföljelserna mot Dalin; och att å

andra sidan Tessin sjelf knäppt med fingrarna, stam-
pat i golfvet, stött omkull en stol och, såsom an-
klagad af konunga-paret, velat aflemna sin värja; och
derjemnte sjelf framkastat anklagelser för stämplin-

gar mot det fria statsskicket; — och att den eljest

saktmodige Adolf Fredrik blifvit mycket förifrad och
utbrustit i häftiga ord och slutligen velat t. o. m.
gripa efter eldgaffeln. Utan någon försoning afbröts

ändtligen samtalet dermed, att Tessin förnyade sin

begäran om afsked, och, oaktadt några mildrande
ord af Adolf Fredrik, lemnade i sådan sinnesförfatt-

ning rummet.
Utkommen derifrån, sammankallade han en hop

af hoffolket, omtalade för dem sitt missnöje och sin

blifvande afresa samt utdelade bland den lägre be-
tjeningen rikliga drickspenningar, hvarelter han och
hans grefvinna satte sig i slädarna och reste till

Stockholm; båda två sålunda öfvergifvande sina

tjenstebefattningar, utan att dertill hafva erhållit ve-

derbörligt tillstånd.

Sedan första hettan svalnat, blefvo Adolf Fredrik

och Lovisa Ulrika något oroliga; emedan de kunde
förutse, att saken skulle väcka stort uppseende, ocli

att motståndarne skulle så vidt miijiigt kasta all

skulden på hofvet. För att dock inför allmänheten

visa lugn och mod, foro de samma afton |iå spek-
taklet; men läto tillika bjuda rådsherrarna Ilö|)kon,

Ekeblad och Löwenhielm att efter dess slut infiruia

sig hos konungen. De kommo, och rådplägningen

blef liflig, men icke afgörande; ty ingen bland de

tillkallade herrarna vågade uttala någon bestämd
mening. Dagen derjjå uppkommo i rådkaniiiiaren

först Tessin och sedermera Adolf Fredrik sjelf.
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talande hvar till sitt försvar. Rådsherrarna undan-
drogo sig dock all närmare befattning med målet

och anförde som skäl, att ständerna, hvilka för-

ordnat Tessin till guvernör, voro också de enda,

som egde rättighet att en dylik tvist afgöra. Men
emedan Tessin envist begärde afsked, och efter nu

beskrifna uppträde ej heller kunde qvarstanna vid

hofvet, beslöts, att han skulle erhålla tjenstledighet,

tills ständerna hunnit fälla slutligt utslag, och att

Strömberg skulle under tiden förvalta hans guvernörs-

ämbete.

Från ena sidan omtalas nu, huru konunga-paret
straxt efteråt gjorde några försök att blidka och till

hofvet återlocka Tessin; men att denne vägrade.

Från andra sidan åter, att Tessin ångrade sig, och

att hans grefvinna med knäfall inför Lovisa Ulrika

bad om förlåtelse och försoning, men att äfven denna
vägrade. Vi kunna ej afgöra, hvilkendera har rätt,

utan lemna båda berättelserna i deras värde.

Längre fram på våren hade Tessin åt några

vänner utlemnat en sin beskrifning om ifrågavarande

händelse, ett papper hvilket vi icke lyckats återfinna.

Adolf Fredrik uppträdde då i rådet och lät bryta

och af Löwenhielm uppläsa sin ofvan omtalade och

der nedlaggda berättelse om samma sak, och frågade

sedan den tillstädesvarande Tessin, om uppsatsen

öfverensstämde med sanna förhållandet eller ej.

Tessin började då hålla tal om sakens rättvisa eller

orättvisa i och för sig sjelf; men Adolf Fredrik af-

bröt honom, sägande, att det nu var fråga icJce om
någon sådan räits-undersöhning inför rådet, utan
blott deroni, huruvida grefve Tessin erkände san-

ningen af körningens berättelse. Tessin tyckes dock
hafva undandragit sig hvarje bestämdt utlåtande,

och saken fick, så vidt oss kunnigt är, förfalla. Men
från tiden för denna brytning blefvo Tessin och

hans grefvinna skilda från sin tjenstgörning, den förre
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som guvernör hos kronprinsen och den sednare som
öfver-hofmästarinna hos drottningen.

Uppträdet blef naturligtvis ett allmänt samtals-

ämne. Mänga togo parti för Tessin, och bland all-

mänheten utspriddes följande verser, hvilka dock en

och annan gissat vara skrifna af honom sjelf.

När Jupifer, ohilligt vreder,

Sin örn från himlen störte neder,

Togs han på jorden väl emot.

Och fast han genast hallas åter,

Han sig ej mera frestas låter

Af nåd och smicker, list och hot.

Det är på denna örnens vingar

Som guden sig i höjden svingar;

Men när och Juno för sin vagn
Vill honom höra, flyr han neder,

Och i sin fiygt han sig bereder

Sin ro, sin ära och sitt gagn.

Andra åter och de flesta berömde Adolf Fredriks

uppförande såsom lugnt och värdigt, men ogillade

det sätt, hvarpå Tessin tagit och behandlat en så

vigtig, så ömtålig sak. Skild frän sina befattningar

både som kansli-president, öfverste-marskalk och
kronprinsens guvernör, stod han numera (jvar en-
dast som rådsherre. Men också i denna egenskap
hade han, och det allt sedan 1752, förlorat mycket
af sitt förra anseende, och efter den brytning, vi

nu beskrifvit, blef sådant än mera händelsen, och

det hos både rådet, ständerna och allmänheten.

Vi hafva i denna liksom i föregående delar

talat om ^'essins dellagande i de politiska ärender-

nas gång, och derföre nödgats, enligt den historiska

sannfärdighetens fordringar, framlägga llere för ho-
nom ofördelaktiga omständigheter och uppträden.

Vi böra dock, enligt samma fordringar, påminna
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läsaren också derom, att Tessins både porson och
verksannhet hade en annan sida, och den ganska

lysande och ärofull; nämligen den varma kärlek,

hvarmed han omfattade, gynnade och befordrade

vetenskaper, vitterhet och sköna konster. I sådant

hänseende har han om sitt fädernesland stora och
odödliga förtjenster, hvilkas framhållande tillhör be-

rättelsen om Sverges dåvarande vittra och veten-

skapliga utbildning i).

VAGNSAKEN.

När konunga-paret inflyttade i det nya slottet,

hade på Adolf Fredriks begäran kansli-kollegium

' ) Danska och prenss. min. br, — Arkivet på Sjöholm. Kl.

Ekeblads bref till O. Fleming. Den i gustafvianska papperen

(1. 40) troligen från Lovisa Ulrika härstammande berättelsen om
Tessins kärleksförklaringar för nämnda drottning och tillika or-

sakerna, hvarför vi betviflat uppgiftens sanning, läsas i dessa be-

rättelsers 37 del, sid. 38. Samma berättelse har dock sedermera

fått ett kraftigt stöd derigenom, att Fersen i dess nu utkomna
historiska skrifter på två ställen omtalat tillvaron af en dylik

Tessins lidelse. Men oaktadt detta nya och vigtiga vittnesbörd,

hysa vi fortfarande tvifvelsmäl om berättelsens sanning. Våra

misstroendeskäl, utom de 37. 38 anförda, äro l:o) att Fersens

uppsats är skrifven mänga är efteråt, och att han bevisligen några

gånger låtit andras berättelser förleda sig till origtiga uppgifter,

och att detta måhända varit händelsen med nämnde från Lovisa

Ulrika utgångna sägen. 2:o) Att redan Voltemat i sina anekdoter

omnämnt samma berättelse, men ansett den vara en af Lovisa

Ulrika hopspunnen dikt. 3:o) att det af Gustaf den tredje om-
talade knäfallet berättas af Tessin hafva skett icke vid någon

kärleksförklaring, utan vid ett hans försök att öfvertala Lovisa

Ulrika afstä från sina ofta omtalade statshvälfnings-planer. 4:o)

att enligt Gustaf den tredjes berättelse, bokstafligen tagen, detta

knäfall, denna kärleksförklaring, skett så sent som 1754, eller

åtminstone 1752. Men det tyckes i hög grad otroligt, att Tessin

skulle hafva hyst en så häftig böjelse för Lovisa Ulrika och likväl

hela tiden bortåt hafva framtvungit de för henne motbjudande

åtgerderna: försoningen med Danmark 1749, kronprinsens förlof-

ning med danska prinsessan 1750 samt de båda konunga-försäk-

ringarna 1751, vid hvilka tillfällen han ocksä haft med henne

flere mer eller mindre skarpa ordveslingar.
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jppsatt förslag till ett reglemente om den yttre

)rdning, som under dess begagnande borde iakt-

;agas, hvilken skrift sedermera blef af konungen
granskad och stadfästad. Enligt densamma hade

rådsherrarna och deras fruar rättighet att vid besök

jå hofvet låta sina vagnar köra in på den inre

jorggården.

Men den 16 Dec. 1754 '), när riksrådinnan

Höpken ville begagna sig häraf, blef vagnen af den

^^akthållande gardes-underofficeraren hindrad, som
Jet hetle, på hög befallning, och när kusken var

anvis, hotades han med fällda bajonetter mot an-

äpannet -). Afven riksrådet Schelfers •*) vagn blef

utestängd'). Emedan sådant icke händt någon an-

nan bland rådsherrarna, ville man deri se en följd

af personlig ovilja mot Scheffer, hvilken inom rådet

var den ifrigaste frihetskämpen, och mot Höpken,
livilken delade samma äsigter, och dessutom nyligen

liade mot drottningens önskan ingått äktenskap med
hennes hoffröken Wilhelmina Ribbing. Det anmärk-
tes ock, att den sistnämnda var ovän med drott-

') Enligt flere officiella skrifter och protokoll. I Biischings

Magasin 12. 5 finnes om dessa tilldragelser en kort till hofvets

fördel uppsatt berättelse, hvilken säger, att händelsen inträffade

i. 1 Dec, hvilket dock är ett misstag.

2) Fersen 2. 60 säger, att det var 2 gånger, som grefvinnan

Höpkens vagn sålunda utestängdes; och att Höpken första gängen

anmälde saken hos gardes-öfversten Pfeiff, hvilken förklarade Rt-

gevden vara ett missförstånd, som skulle afhjcipas. Men när

nästa courdag vagnen omigen utestängdes, dd först var det, som

Höpken anmälde saken i rådet. Enligt en annan beriittelse hade

rädsherrarnas vagnar blifvit utestängda oeksil frän borggården pii

Ulriksdal, hvilket redan i förväg retat sinnena.

') Nägra säga också Ekcblads.
*) Som mildrande omständighet har sedermera uppgifvits,

att inkörselu pä borggården var för tillfallet förbjuden, pa det

bullret af vagnarna icke måtte störa den illamående konungen

eller, som andra säga, drottningen. Om sådant skäl verkligen

förefunnits, skulle det nog blifvit infördt i hofvets försvarsskrifter;

men vi hafvu ingenstädes funnit ett ord derom.
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ningens förklarade gunstling Ulla Diiben, och mindre

väl ansedd af drottningen sjelf.

Dagen derj)å eller d. 17 Doc. anmäldes saken

i rådkammaren, hvilken upptog förbudet såsom både

en olaglighet och en förolämpning. Man tillkallade

genast gardes-öfversten PfeifF, hvilken förklarade

alltsammans vara ett misstag af under-officeraren,

hvarpå rådet befallde PfeifT att genast låta häkta

och inför krigsrätt anklaga mannen. Men från rådet

gick Pfeiir upp till konungen och berättade alltsam-

mans. Adolf Fredrik blef högeligen uppbragt öfver

detta, som han tyckte, djerfva ingrepp i hans rät-

tigheter inom eget hus och egen borg, och han

frågade Pfeiff, hvem det var, som i rådet fört ordet

och uttalat nämnde befallningar. Denne uppgaf

Höpken, hvilken genast efterskickades. Rörande
lagligheten af såväl konungens som rådets åtgerd,

uppstod nu en lång ordvexling, hvilken dock slutade

så, att Adolf Fredrik tycktes gifva sig till freds och

t. o. m. inbjöd Höpken att följande dag bevista

hofvets aftonsällskap.

Nästa dag d. 18 Dec. förflöt utan någon ytter-

ligare åtgerd härutinnan, och när Höpken på aftoTien

kom till hofvet, blef han af både Adolf Fredrik och

Lovisa Ulrika mottagen med så mycken välvilja, att

han trodde ifrågavarande småsak redan vara ned-
laggd. Men sednare på qvällen hade konungen i

något bland smårummen ett längre samtal med öf-

verste Kalling, hvarefter han kastade på Höpken så

ovänliga och mörka blickar, att denne befarade en

ny storm.

Nästa dag d. 19 Dec. tillkallade ock Adolf Fredrik

öfverste Pfeiff och yttrade mycket missnöje deröfver,

att denne verkställt befallningar, som varit utfärdade

endast af rådet och utan konungens deltagande,

hvilket äfven var olagligt. Han befallde derföre PfeitT

att genast lössläppa den häktade under-officeraren

samt inställa den tillämnade krigsrätten, och för-
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klarade dessutom, att gardes-öfversten ej mer skulle

infinna sig i rådet, så framt nämligen konungen sjelf

funnes i staden '). Pfeiff, högeligen oroad, skyndade
till öfverste-marskalken Ekeblad, hvarest äfven råds-

herrarna Höpken och Wrede anträffades. För dessa

berättade han alltsammans, och bad med ängslig

enträgenhet att icke blifva utsatt för det svåra valet

mellan olydnad mot konungen och olydnad mot rådet.

Efter hans bortgång uppsatte Höpken ur minnet
men blott i korthet innehållet af öfverstens berättelse

om nämnde samtal och lät det sedermera af Pfeiff

granskas och erkännas.

Dagen derpå eller d.20 Dec. sammanträdtle rådet,

hvarvid Höpken meddelade Pfeiffs berättelse om
nämnde samtal. Genom konungens derunder yttrade

ord och gifna befallningar hade målet inträdt i ett

nytt skede och från en tvist om vagnarna och under-

officeraren blifvit förvandlad till en tvist om rådets

och konungens inbördes rättigheter. Rådet fastade

sig i ty fall vid tvänne omständigheter; den ena,

konungens tilltag att egenmägtigt upphäfva en af

rådets flertal gifven befallning, och den andra, hvil-

ken ansågs än vigtigare, konungens åt Pfeiff gifna

förbud att på rådets kallelse hos detsamma inställa

sig. Under öfverläggningarna härom anmärktes, att

sistnämnde förbud vore ett hinder för verkställandet

af rådets genom regerings-formen erhållna uppdrag,

nämligen att tillse, det grundlagar, statsförfattning

och reglementen noga iakttoges; i sammanhang hvar-

mcd ämbetsmän voro förpligtade att göra reda för

sig, så ofta sådant päfordrades -). Förbudet, tyckte

') Så lyda orden i den inför PfeifC justerade uppsatsen. Men
i de flesta handlingar härom säges, det konungen förböd 1'feift'

att pä rådets kallelse der inlinna sig, sä framt konungen vore i

staden; och denna ofta förekommande uppgift har ej af koiiungeu

blifvit motsagd, oeh torde sälunda varu med sauinugou öfverens-

stnmmande.
=>) lleger.-form. §§ 14, 37.
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man, innebar också det antagande, att konungen

skulle hafva rättighet att godtyckligt och rådet oåt-

spordt utfärda befallningar till tropparnas befälhaf-

vare, hvilken magt kunde lätt missbrukas. Tessin

gick i spetsen för frihets-partiet och påstod, att

man icke borde undandölja det nu erhållna tydliga

beviset på hofvets egenmägtighet, utan öppet fram-

lägga det, så att allmänheten måtte blifva öfvertygad

om tillvaron af dylika tänkesätt och planer, hvar-

jemnte Tessin tillstyrkte icke lena och lindriga, utan

kraftfulla åtgerder. Beslutet blef, att Rosen och

Wrede skulle på rådets vägnar föreställa konungen,

huru genom hans åt PfeifT gifna befallningar rådets

värdighet förringades och regerings-formens kraft

försvagades, och att riksråden följaktligen väntade,

det nämnde befallning skulle återkallas; emedan de

eljest funne sig tir stånd att försvara den allmänna
säkerheten, utan nödgades genast sammankalla stän-

derna och åt dem öfveranivarda vården om rikets

lag och frihet. Om nu vid dessa föreställningar

konungen gåfve efter och återtoge sin åt PfeifT ut-

färdade befallning, skulle saken dermed vara ned-
laggd. Men, om han vidhölle och försvarade sina

åtgerder, skulle de två rådsherrarna anhålla, det

han täcktes antingen sjelf i rådet uppkomma eller

ock bestämma för rådsherrarna någon läglig timme
till åhörande af den föreställning, som de under
edspUgt kände sig skyldiga att rörande dessa till-

dragelser i underdånighet göra.

De tvänne herrarna begåfvo sig till konungen,
men hvad under deras samtal med honom föreföll,

är oss obekant, utom det, att konungen vidhöll sina

åsigter, men lofvade infinna sig i rådkammaren.
Detta skedde d. 23 Dec. I rådets i) närvaro och
å dess vägnar uppläste då Höpken en skrift, som
innehöll rådets klagomål jemnte skälen. Under dera!

') Adolf Fredrik säger äfven betjeningens.
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föranledd ordvexling sökte konungen vederlägga än

det ena än det andra, och vi inrycka här på en

gång de nu och eljest ömsesidigt anförda skälen.

Adolf Fredrik anmärkte, att enligt Karl den
elftes reglemente shulle gardes- ijfversten ansvara en-

dast inför Tconungen. Rådet genmälte, att nämnde
reglemente gällde för den fordna envålds-, men icke

för den nuvarande frihets-tiden. Adolf Fredrik an-

märkte, att enligt gammal Jiäfd skulle gardet såsom
hörande till lif- och hustropparna taga befallning

endast af konungen. Rådet svarade, att år 1747
hade dock Adolf Fredrik sjelf såsom dåvarande
öfverste för gardet låtit häkta Blackwell, och det

endast på rådefs begäran och utan konung Fredriks
hörande. — Rådet hade sagt, att, om Adolf Fredrik
följt sitt eget hjerta och sin egen åsigt, hade såväl

denna som många andra tvister uteblifvit; men att

rådet måste klaga öfver den stora okunnighet om
landets lagar och förhållanden, och öfver den klan-
dervärda likgilltighet för landets frihet och lycka,

som hos många förefunnos ; och än mer och i syn-
nerhet öfver de smickrande och hjcksökande råd-
gifvare, som alltid smyga kring tronerna. Adolf
Fredrik försäkrade, att han alltid följt sin egen
ingifvelse, och att han aldrig haft några sä be-

skaffade rädgifvarc, och han begärde få höra dessas
namn. Rådet svarade, att det var öfvertygadt om,
det sådana personer både nu och tillförene insmugit
sig, och att, ifall denna deras förklaring icke gjorde
tillfyllest, vore rådet färdigt att inför ständerna
framlägga skälen till en sådan sin öfverfygclsc ^).

Adolf Fredrik anmärkte, det han borde hafva rät-

tighet att befalla ino7n sin egen borg och boning.
Rådet genmälte, att, om brott begingcs inom konunga-

') Dcttii sista enligt en uppgift i lewculiauptska arkivet pil

Sjöholm.

Fryxells Ber. XXXIX. 6
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borgen, vore de likaså väl som andra brott hem-

fallna under rådets, den högsta domstolens pröfning
och a/görande. Detta konungens skäl, nämligen att

han borde få belalla inonn egen borg, inverkade

(lock mycket pa den stora allmänheten. Utan blick

l«jr lagbestämningarna och tankesliiten i rådets skrif-

ter, tyckte något hvar, att dessa herrar gjort allt

för mycket buller af en i sig sjelf ringa sak, och

man påstod, att de gjort det blott af småaktigt hög-

mod och kanske just för att såra konungen. Med
kännedom af dessa tänkesätt framställde ock hof-

partiet tvisten så, som rörde den endast rådsher-

rarnas högmodiga fordran att få köra sina vagnar

in på den kungliga borggården. Rådet deremot
sökte hos allmänheten inprägla den åsigten, att hvad

man tvistade om, var alldeles icke nämnde småsak,

utan Adolf Fredriks sjelftagna rättighet att förbjuda

en ämbetsman efterkomma rådets kallelse, och hans

lika sjelftagna rättighet att rådet oåtspordt utfärda

befallningar till tropparnas befälhafvare, hvilken rät-

tighet, om den medgafs, kunde sedermera begagnas

till angrepp mot statens frihet o. s. v. Om detta

och ofvanstäende änmen blef ordvexlingen i råd-

kammaren mycket liflig, och den eljest foglige ocl»

eftergifvande Adolf Fredrik upphetsades till ovanligt

hög grad. Protokollet har uteslutit de häftigaste

orden, och kanske ömsesidigt. Men enligt någras

sägner skall konungen hafva sagt: i hoten med att

sammankalla riksdag, men det vill jag sjelf göra,

för att låta ständerna bestämma, antingen i hören

vara mina guvernörer eller mina rådgifvare. Om
i viljen föreställa min person, så vill jag resa till

landet och der sätta mig i ro, till dess ordningen
att regera kommer till mig. Oaktadt dessa hotelser

vidhöllo riksråden sitt beslut; och dermed slutade

samtalet. Dagen derpä inlemnade konungen till

protokollet en bilaga, i hvilken han ytterligare

försvarade sin åtgerd. Detta framkallade nva före-
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ställningar af rådet, hvarpå konungen slutligen lann

för godt att gifva efter och förklara, det hans
mening icke varit att förbjuda öfverste Pfeiff in-

ställa sig i rådet, när han of detsamma blefve

kallad. Det var ett sådant erkännande, en sådan

tolkning rådet fordrat, och sedan den nu blifvit

meddelad, nedlades hela saken. Under riksdagen

1755 blef den åter upptagen och hänskjuten till

folkombuden, hvilka dä förklarade sig gilla rådets

uppförande i).

TOLFTE KAPITLET.

FÖRBEREDELSER TILL RIKSDAGEN 1755 OCH 1756.

Enligt riksdags-beslutet 1752 var ständernas

nästa sammanträde utsatt till Oktober 1755. Vi

hafva i föregående kapitel lärt känna de ännu fort-

') Vår berättelse om vagnssaken är, utom frän tryckta

källor, hemtad ur danska minister-bref, ur rädsprotokollen och

ur handlingar, befintliga i arkivet på Sjöholm, och i synnerhet

ur den, som bär påskriften : Memoires conctrnnnts les ordres

ilonnés de la part du Roy nu colonel des Gardes en 1754. Målet

var för båda parterna kinkigt. Också berättas, att såväl hofvet

som rådet länge förhemligat alla dithörande handlingar. Seder-

mera hafva båda sidorna sökt vinna för sig allmiinna tänkesättet

medelst utspridande af ensidiga berättelser. En sådan till hofvets

fördel, nedskrifven troligen af Er. Brahe (några gissa på Dalin),

bär namnet lie.luta refcro, och finnes tryckt i Ilaiidl. rörande

Skandinaviens historia, 3. 301, och såsom handskrift i lewen-

haujjtska arkivet på Sjöholm och i det de la gardieska i Lnnd,

på de båda sista ställetia l)cle(lsagad af ]lö])ki'ns anmärkningar.

En auuan, men mot Adolf Fredrik rigtad skrift under namn af

Extractum protocolli gehalten in Senat d. 24 Dec. 1754 finnes i

arkivet pä Sjöholm. Afven den innehåller några origtigheter.

En tredje, en hofvets partiskrift, är tryckt 1778 i Buschings

Magasin 12. 5, den ensam, men ingen, som framlägger andra

sidans skäl. Den har oakfadt sina origtigheter och sin ])arti.skhet

legat till grund för de hittills vanliga berättelserna om uppträdet.
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gående tvisterna mellan konungen och rådet, och

huru till följe af dem ett stort antal sysslor blifvit

obesatta och regerings-beslut outförda. Också hade
än konungen än rådet talat om att sammankalla
en urtima riksdag till afgörande af de tvistiga

frågorna och till afhjelpande af alla dermed förenade

svårigheter. Båda parterna afstodo likväl från

denna plan och beslöto afbida den stundande lag-

tima riksdagen. D. 21 April 1755 vardt ock denna
utlyst till d. 13 Okt. samma år. Något hvar förutsåg,

att den skulle blifva både stormig och vigtig, och

båda parterna rustade sig dertill, alldeles, sade man,
som tvänne härar till en Mifvande strid.

HOFPARTIETS FÖRBEREDELSER.

Dess plan var i korthet följande. Man skulle

draga til! sig de sedan gammalt mot Hattpartiet,

således ock mot det nuvarande rådet fiendtligt sin-

nade Mössorna; likaledes de mot Hattpartiets bunds-
förvandt, adeln, fiendtligt sinnade ofrälse-männen.

Till vinnande af sistnämnde afsigt skulle man smickra

sistnämnde stånd och utmåla riksrådet såsom en i

förbund med adeln farlig aristokrati, den der för-

tryckte både konung och folk; man skulle klaga

öfver inskränkningen af den förres magt och ökandet
af det sednares skatter; man skulle försäkra, att,

ehuru man ville i ett och annat utvidga konunga-
magten, gällde detta endast förhållandet till rådet;

men att ständernas frihet skulle lemnas alldeles

oqvald. Fältmarskalken Diiring uppsatte och fram-
lemnade till Adolf Fredrik en skrift, hvilken form-
ligen föreslog de åsigter, som borde följas, och de

anstalter, som borde vidtagas, i synnerhet med af-

seende på riksdagen. T. ex. man borde till dess

förberedare och styresman utse någon sJcichlig herre,

och under h&nom några handtlangare, som skulle
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vaka öfver riJcsäagsmanna-valen och sedermera mot-

taga och vaJca öfver riksdagsmännen sjelfva, när
dessa ankomma; man borde skaffa sig en pålitlig

landtmarskalk och ett pålitligt Hemligt Utskott samt

på riddarhuset 400, i preste-ståndet 40, i bonde-

ståndet 50 röster, alla under ledning af några
fyndiga hnfvud. Borgare-ståndet tycktes väl ohand-

terligt, men torde möjligtvis kunna vinnas genom
10 till 12 öppna och goda fritafflar, o. s. v.

Vigtigaste delen af planens verkställande be-

rodde naturligtvis på konunga-paret sjelft. Hvad
man om dess ätgerder misstänkte, trodde eller visste,

var, att hofvet sökte stifta oenighet inom rådet; —
att Adolf Fredrik under mönstrings-resorna 1753
visade sig ovanligt nedlåtande och bjöd så ofta möj-
ligt oflicerare till sitt bord; — att en resa, som han
och drottningen 1754 gjorde till södra landsorterna

företedde likartade värfnings-försök; — att detta

var än tydligare afsigten under en resa till Dalarna,

hvilken konunga-paret företog sommaren före riks-

dagen. Under denna färd besöktes Falu stad och

grufva samt flere andra betydligare orter; och tillika

medfördes den dä åttaåriga kronprinsen för att, som
motpartiet påstod, med det kära namnet Gustaf in-

verka på dal-allmogen. Om följderna af dessa resor,

dessa bemödanden finnas olika uppgifter. Lovisa

Ulrika tyckte sig hafva i landsorterna funnit tillgif-

venhet för hofvet och ovilja mot rådsherrarna; och
ilere bland hennes vänner, t. ex. Dalin, likaså.

Bland prester ') och bönder, stundom ock bland

oflicerare, tyckes verkligen hofvets berörde afsigt

hafva till någon del blifvit vunnen. .Men från andra
sidan hördes andra u|)|)gil'ter. Diiring hade i sin

ofvannänmde skrift uppmanat till nedlåtande och
mildiiet mot dem, som imtler resorna anträflades;

') Enligt Fersens hist. skrift. 2. ()2 misslyckades hofvets

försök iitt i Dalarna vinna prcstcrskapft.
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men Lovisa Ulrika mägtado iclic alltid hälla tillbaka

utbrotten af sitt stolta och högdragna lynne, och

det var också under en af dessa resor, nämligen

den till Skåne, som hon förmådde Adolf Fredrik att

till rådsherrarna inlemna det sjellrådiga utlåtande,

vi tillförene omtalat i), genom hvilket ock de goda

verkningar, man af resorna hade påräknat, blefvo

mycket förminskade.

Naturligtvis bchöfdes för ofvannämnde bearbet-

ningar äfven många enskilda personer och handt-

langare. Verksammast bland dessa var Erik Wrangel,
livilken för att leda tänkesättet och riksdagsmanna-
valen företog en rundresa genom landsorterna och

blef vid återkomsten till Ulriksdal mottagen, hette

det, såsom man skulle i Rom hafva mottagit den

missjonär, som till påfviska läran omvändt hela

Kina '-). [ Uppland arbetade, dock mycket försigtigt,

öfverste-löjtnant Rudbeck, hvarjemnte hofvet hade
derstädes sedan gammalt en ifrig anhängare i bonden
Erik Persson i Herrsta, Skeptuna socken, hvilken

under riksdagen 1747 utmärkt sig genom tilltagsen

verksamhet i det unga hofvets tjenst ^). I West-
manland arbetade dervarande öfversten Stierneld,

och man lyckades att till ledare för allmogen vinna

en bonde vid namn Erik Johansson från Munktorp.
I Dalarna litade man på några lägre ämbetsmän och
i synnerhet på bonden Johan Persson i Enebacken,
Tuna socken, hvilken 1743 utmärkte sig vid dalkarls-

upprorets stillande '*) och nu af hofpartiet ämnades
till bonde-ståndets talman i st. f. Olof Håkansson.
1 Nerike och Wermland arbetade öfverste Kalling

och i den sednare orten likaså riksrådet Löwenhielm,
dock med sin vanliga försistighet. Der vanns ock

') Sid. 58.

2) Arkivet på Sjöholm. K. Sclieffer till O. Fleming d. 21
Jan. 1754.

3) 37. 121.

*) 36 del. Se registret.
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en bonde, Lars Larsson i Mossängen, Ofre Ulleruds

socken, hvilken under den blifvande riksdagen fram-
stod som en bland hofvets mest djerfva anhängare.

I Westergötland blefvo åtgerderna ledda i smyg al'

öfverste Stackelberg ^), men mera uppenbart af en

löjtnant Sahlefelt, hvilken sökte genom utdelade

mutor inverka på riksdagsmanna-valen. Erik Wran-
gel hade också dit, liksom till de andra landskapen,

skickat afskrifter af en sin mot rådet författade

uppsats, kallad Constans Sincerus, om hvilken mera
framdeles. Den sändes nu i Westergötland till ge-

nomläsning fram och åter, och en af Sahlefelt vid-

talad fältväbel vid namn Sjöberg utfärdade budkaflar,

genom hvilka allmogen sammankallades till bestämda
tider och ställen, dä nämnde uppsats blef af Sjöberg

föreläst. Den bland allmogen mest framstående
bonde i dessa län var Erik Månsson från Håbols
socken på Dalsland. Om åtgerderna i rikets södra,

östra och norra delar ega vi inga närmare inider-

rättelser.

Hufvudstaden blef och måste blifva förnämsta
skådeplatsen för partiets verksamhet. Hofmästaren
för de kungliga pagerna .lakob Ichsell höll på drott-

ningens födelsedag sommaren 1755 ett tal, i hvilket

han ogillade några lordna tiders statsskick, och fram-
ställde dem såsom skadliga mångvälden och aristo-

kratier, och detta på ett sätt, som innebar klander
mot rikets nuvarande statsförfattning och uppma-
ningar till dess omskapning. En de kungliga pagei-

nas fäktniästare Horath, en skyddling åt Hrahe, hade
af ^^'rangel mottagit 800 d. kp. m. för att dermed
värfva anhängare, hvartill han ock hade godt tillfällf

bland de ollicerare, som öfvade sig \(t\ fäktsalen.

Ofta hade man ock hört honom fiilla hårda yttran-

den om dåvarande regering och regcringssätt; t. e\.

nämn ej det gemena ordet rådshcrrar, utan blo/f

') 38. 9.
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en Gud och en kung! och en annan gånp: vi ha/va

en Gud och en kung, de andra hundsfottarna ger

jag tusan djeflar, o. s, v. Med sådant tal och ut-

delande af penningar och vällägnad hade han ock

vunnit lifdrabanten Silfverhiehn och några dennes

kamrater och äfven en hop andra |)ersoner. En
löjtnant (irardemein, också en skyddling af Brahe,

hade likaledes mottagit stora penninge-summor, man
säger ända till 1-4,000 d. s. m. *), med uppdrag att

resa kring landet och till fördel för hofvet leda

valen af riksdagsmän och i synnerhet af landtmar-

skalk, och tillika att utesluta Olof Håkansson. Brahe

sjelf och bredvid honom Jakob Horn voro likväl de,

som förnämligast inverkade på hoflblket och pä de

högre ämbetsmännen, och som tillika skulle sam-
manhålla och leda det hela.

För att bearbeta allmänna tänkesättet användes

ock en mängd skrifter. Bland sådana räkna vi,

utom Ichsells ofvannämnde tal, den stora skara verser,

i hvilka Dalin just under dessa år företog sig att

med loford Öfverhopa hela konungahuset och hvarje

dess medlem. Sådana dikter, lätt och ledigt skrifna

och genom tidningarna utspridda kring landet, och

kommande från Sverges mest berömda skald, måste

utöfva stor inverkan på den mängd personer, som
icke hade om allmänna ärender och personligheter

någon annan kunskap, än hvad dem sålunda före-

stafvades. En inom partiet ofta upprepad vers, vi

veta ej af hvem, innehöll följande rader:

Inte svikas, inte svika;

Inte: Ja! till allting skrika;

Tänka, hvad man göra vill;

Sjelfsvald i dess linda mörda;
Adolf och Lovisa vörda.

Hör ett redligt hjerta till -).

') Kommiss. prot. Register.

^) Finnes i arkivet på Sjöholm.
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Mycket märklig bland de mot rådet utspridda skrif-

terna var Wrangels ofvannämnda uppsats Constans

Sincerus, om hvilken vi skola utförligare tala, när

det blir fråga om rådets tidskrift Ärlig Svensk. An
mera vigtig och verksam var dock en annan s. k.

Jemnförelse mellan Sverges belägenhet 1738 och

1755. Den var skrifven af någon inom Mösspartiet,

och innehöll mer ett skarpt anfall emot Hattarna

än något försvar för hofvet, hvilket sednare likväl

hade stor fördel af dess angrepp mot den gemen-
samma fienden. J)er lästes t. ex.: intill 1738 var

Sverge lugnt och lycMigt; men sedermera Jcommo

efter hvaranclra oroligheterna 1740, kriget 1741—
1743, upprors-rörelserna 1743 och 1744, krigsrust-

ningarna mot Danmark och Ryssland 1746—1750,

oenigheten mellan konungen och rådet 1751—1755,

och dessutom hela tiden hortåt regeringens hemlighets-

hrämerier samt dess förföljelser mot olika tänkande,

dess vanvårdande af åkerbruket och i allmänhet

dess dåliga hushållning, hvilket allt jemnte införd

yppighet ökat rikets både skatter och skulder. Sädana
ord funno genklang öfver allt och i synnerhet bland

allmogen, som var uppbragt öfver de efter 1747
mycket ökade utlagorna. Beskyllningarna och skälen

voro icke lätta att vederlägga, och man försökte ej

heller någonting sådant, utan tillgrep det i dylika

fall vanliga medlet, nämligen att så vidt möjligt tiga

ihjel dem, d. v. s. låtsa, som de icke fuiniits till,

och att sålunda hålla allmäidieten i okuruiighet

om dem och om deras anklagelser och skäl. Men
i fall nu hofpartiot stått tnidcr ledning af någon
klok och kraftfull personlighet, skulle det måhända
kurwiat till följe af både Mössornas och allmän-

hetens missnöje gå med seger ur striden. ^len

hvarken Lovisa Ulrika eller Brahe egde dertill

erforderliga egenskaper, hvarföre ock danska och
preussiska sändebuden förutsade hofvets blifvande

nederlag. Drottningens lilliga inbilliiirigskrafl trodde
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sig (Jereinot säkrr pa alliiiiinhetens understöd, ocii

hon talade olta om de tillgirvenliets-prof, konunga-
paret lätt i landsorterna mottaga, och |)5 hvilka hon

trodde sig kunna lita. En gång i slutet al' 17.")

4

sökte hon hevisa preussiska sändehudet, att hennes

broder, konung Kredrik, borde understödja svenska

hofvets j)laner, och att dessa troligen skulle lyckas;

ty, sade hon, min gemål ur så älskad, att, om jag
blott öppnar fönstret och ropar, att han är i sina

konungsliga rättigheter angripen, skall allt småfolket

springa till och taga honom i försvar. Preussaren

svarade: om folket så älskar hans svenska majestät,

skall hofref nog segra vid nästa riksdag, endast det,

ehuru iakttagande sina rättigheter, dock håller sig

stilla 1). Sommaren 1755 skref Lovisa LIrika till

sin mor: riksdagen hlifver stormig; men jag skall

betrakta dess uppträden med filosofens blick, för-
aktande motgången, men utan att högmodas öfver

framgången -).

OlVan omtalade resor och bearbetningar fordrade

mycket penningar. Med anhållan om lån och annat

understöd vände man sig ock till tlere främmande
stater. Konungen i Preussen alböjde dock. som vi

veta, hvarje sådan begäran. Underhandlingarna med
Uyssland fördes förnämligast 1756 och skola i sam-
manhang med det årets händelser omtalas. Under-
handlingarna med Frankrike deremot förekommo
redan nu, och vi lemna här en kort skildring af

förhållandet.

Det var endast med motvilja och tvungen af

omständigheterna, som Lovisa Ulrika redan före

denna tid gjort några, ehuru misslyckade försök att

vinna Rysslands vänskap och understöd. I själ och

') Preuss. minist. Maltzans bref till hotVet i Berliu d. 20

Dec. 175i.

^) Me mocqvani de ta mauvaise fortunc, sans 7n ennrgueiller

de la bonne. Arkivet på Eriksbersr. Lovisa Ulrika til! siu mor.

Drottningholm d. 26 Aug. 1755.



91

hjerta och från fordom älskade hon deremot Frank-
rike och önskade en förbindelse med detta land.

inbillande sig ock kunna senom dess tillhjeip vinna

det efterlängtade målet. Redan 1753 och i början

af 1754 gjorde hon några försök att förmå Ludviy

den femtonde understödja det svenska hofvet i stället

för det svenska frihets-partiet. Bland annat bad

hon sin broder, konungen af Preussen, att i sådan

rigtning bearbeta franska regeringen, och påstod,

att, om denna gåfve blott 100,000 ecus till värf-

ningspengar, skulle hofpartiet vid riksdagen 1755
segra i). Ovisst är, om Fredrik den andre verk-

ställde uppdraget; men säkert är, att franska sände-

budet i Stockholm Havrincourt '^) fortfor att mot-
verka hofpartiet och att i stället med råd och pen-
ningar understödja dess motståndare. Lovisa Ulrika

sökte då hos franska regeringen utverka den mot-
sträfvige mannens återkallande; men också detta för-

gäfves. Orubbligt ölvertygad derom, att hennes egen

åsigt var den enda rätta, föreställde hon sig nu, att

franska regeringen måst hafva samma åsigt som hon,

så framt den ej blilVit missledd dels af nämnde
Havrincourt, dels af svenska sändebudet i Paria,

Ulrik Scheller, hvilken också hörde till frihets-

partiet. Hon ville fördenskull med bådas förbigå-

ende och dem ovetande öppna hendiga underhand-
lingar med regeringen i Paris och beslöt att dertill

begagna några fransmän, hvilka händelsevis uppe-
höllo sig i Stockholm, och i synnerhet en Dangueul.

en lärd resande af så högt anseende, att han in-

valdes i svenska Vetenska|»s-Akademien, Att dömnia
af titteln på hans arbeten, tyckes han hafva älskat

och berömt fria statsförfattningar; men Lovisa Ulrika

beslöt dock gifva honom uppdrag i alldeles motsatt

') Grcfve Maiiderströms samliiigur. Lovisa l.lrikas brcf till

prins Wilhi-lni.

-) Namnet skiifvcs -stuiidoni Ilavrinconr.
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rigtnintr. Etnedan hon visste sina politiska åsigter

ogillade al' rådet och af mänga ämbetsmän, valde

hon med deras förbigående till svensk underhand-

lare härom den mer ocii mer i gunst komne
Dalin. J)enne hade redan förut och enligt hennes

uppdrag talat med llavrincourt, men förgäfves.

Hösten 1754 skickades han i samma ändamål till

besagde resande herrar och i synnerhet till Dan-
gueul. Vid öppnadt samtal härom förklarade likväl

fransmannen, att han aldrig blandade sig i dylika

saker, och han begärde och erhöll Dalins löfte

att dem ej mer vidröra. Det oaktadt kom denne
en December-morgon och återupptog det förra

samtalsämnet. Men, afbröt Dangueul, ni har ju
lofvat mig att ej mer tala härom, och jag hoppas,

ni håller ord. Dalin svarade: jag ville väl så göra;

men måste nödvändigt lyda min drottning, hvilken

hefallt mig att än en gång härom med eder öfverlägga.

Derpä framställde han samma klagomål som förut,

nämligen, att FranlcriJce gynnade rådsherrarnas re-

gerings-lystnad; — att det motsatte sig alla goda sven-

skars önskningar om större magt åt konungen; —
att det derigenom skadade sig sjelft; — att man
fördenskull hörde åt franska regeringen skaffa en

fullständigare kunskap om alla svenska förhållan-

den. Dangueul afbröt: jag har ju redan sagt eder,

och jag upprepar det än en gång, att jag i alla

de länder, jag genomrest, noga iakttagit den grund-
satsen att aldrig Manda mig i deras politiska an-

gelägenheter. Dalin ^envciéMe'. jag har väl icke glömt

detta, men för att åtminstone upplysa er om sanna
förhållandet, har jag dock medfört en uppsats, hvil-

ken jag her eder genomläsa. Skriften sökte med
hvarjehanda skäl ådagalägga Frankrikes fördel af att

understödja hofvet i dess strid mot frihets-partiet.

Efter slutad genomläsning sade Dangueul: menhvar-
för vänder ni er icke med allt detta till härvarande
franska sändehud, hvilken långt bättre än jag bör
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ocli lian behandla sådana ärenden? Dalin svarade:

det är alldeles omöjligt; ty, ehuru en hedersman,

är docJc herr Havrincourt sjelf helt och hållet be-

dragen; hvarefter Dalin fortlor att i Lovisa Tlrikas

namn på det enträgnaste bedja Dangueul gifva fran-

ska regeringen åtminstone en kort underrättelse om
dessa förhållanden, så att båda hofven kunde seder-

mera genom ömsesidiga hemliga sändebud afgöra

det öfriga. Dangueul fortfor att vägra, Dalin der-

emot att med förnyadt åberopande af drottningens

önskningar göra nya försök, men förgäfves i). Dan-
gueul liksom de andra vidtalade fransmännen under-
rättade Havrincourt och denne sedermera likaledes

frihets-partiets ledare om alltsammans, och med
hvad verkan är lätt att begripa.

Och likväl, och ehuru sålunda tillbakavisad också

af Dangueul, vände sig drottningen ånyo till Havrin-
court i hopp att ändå slutligen kunna vinna Frankrike

för sina planer. Hon lät gång efter annan inbjuda

honom till hofvet och bemötte den förut åsidosatte

mannen med utmärkt välvilja och artighet, samt
lät Dalin öppna med honom nya och hemliga under-
handlingar. Slutligen började lion att t. o. m. i egen
person deltaga deri. På en maskerad satte hor) sig

vid Havrincourts sida och framställde helt oförmo-
dadt den frågan: i fall man vill stiga iipp i ett träd

för att njuta dess frukter, hvad tror ni då vara
fördelaktigast att lita på, antingen stammen eller

grenarna? Andemeningen var: i fall Frankrike vill

draga nytta af Svcrge, bör det månne hålla sig till

konungamagten eller till ständerna? Fransmannen
förstod genast meningen, men svarade: till grenarna.
Drottningen började då för honom utveckla sina

åsigter och planer, men Havrincourt begärde att få

') Berättelsen om hela <lct(a saiiilal, skrifveii med fransk,

mtthiinJa Dangueula eu;eii handstil, linnes i arkivet pii Sjuliolm i

ett folio omslag, påtecknadl Memoires Stcrets.
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(iorom i\ii\ er\ä^'^i\ vid nägot lägligare tillfälle. Ett

sSdant lörskaliädes liononi kort derefter under en

lor ändaniAlel tillställd jagt, då Havrincourt fick ett

två timmars enskildt samtal med drottningen. Hvad
dervid alliandlades eller algjordes vet inan ej utlör-

ligcn ofli säkert i); men mången misstänkte, att

suveränitets-planer voro å bana '-), häldst Lovisa

Ulrika visade Havrincourt en ständigt växande nåd.

Det ena med det andra ingaf mycken oro, och det

|)å många håll. De af hofvet gynnade och mot
Frankrike ständigt fiendtliga Mössorna befarade, att

drottningen skulle ölVergifva och förråda dem för

att vinna Frankrike, Mänga af hofpartiet, t. ex. Erik

Wrangel, ville visserligen öka konunga-magten, men
ingalunda till envälde; och de befarade nu, att drott-

ningen skulle med Frankrikes tillhjelp och mot deras

vilja uppnå nämnde sitt mål. Frihets-parMet der-

emot fruktade, att den hittills varande vännen Havrin-

court skulle ÖlVergifva och förråda dem. De togo

derföre bladet från munnen och bådo honom göra

likaledes. Uppmaningen verkade; och Havrincourt,

' ) I arkivet på Sjöholm i ett omslag med påskrift Memoires

^ecrets tinnes härom eu fiausysk, ofullständig och oiinderskrifven

berättelse, i hvilken mötet säges hafva förefallit d. 26 Febr. 1755.

Samtalets innehåll nppgifves hafva bestått i Lovisa Ulrikas vanliga

klagomål öfver rådet samt i Havrincourts varningar mot Möss-

partiet, såsom det der endast låtsade tillgifvenhet för konnnga-

magteu, men ville i sjelfva verket än mer inskränka den, vid

hvilka ord drottningens ögon gnistrade af vrede, ehuru hon lyc-

kades hejda utbrottet. Berättelsen slutar med anförande af föl-

jande samtal. Lovisa Ulrika: hvnd tänker ni om nästa riksdagf

Havrincourt : till följe af sakernas nuvarande ställning fruktar jag,

den blifver mycket stormig. Lovisa Ulrika : det fruktar jag ock,

men allt detta skall slutas med en revolution. Havrincourt : Gud
bevare oss från ett blodbad undersåtarne emellan (que les sujets

s'eutre-tuassent) ; riket skulle derefter icke hemta sig. Lovisa Ul-

rika: sådant vore rätt ledsamt (bieu facheus); men vid sinnenas

nuvarande jäsning Jinnes ej annan utväg (il n'y a point d'autre

sortie). Med dessa ord är manuskriptet afbrutet.

2) Arkivet på Sjöholm. Karl Fredrik Scheffer till Otto Fle-

ming, Febr. 1755.
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som kanske blott velat framlocka drottningens al-

sigter, drog sig våren 1755 tillbaka från hofpartiet

och till sina förra vänner, hvilka då fingo under-

rättelse äfven om dessa hennes förehafvanden. Det

hör slutligen anmärkas, att Adolf Fredrik aldrig

trodde på Havrincourt eller på framgången af de

med honom öppnade underhandlingarna, utan visade

missnöje med alltsammans och t. o. m. förklarade

sig icke hafva med den saken något att göra i).

Sedan alla underhandlingar med främmande mag-
ter sålunda aflupit fruktlösa, fann sig hofpartiet hän-

visadt till blott egna krafter, och dessa voro ej stora.

Konungaparet hade inga betydliga summor att an-

vända, och man påstod t. o. m. att Adolf Fredrik

redan i förväg och för en längre tid uttagit sitt

årsanslag, och Lovisa Ulrikas redan nu omtalade

plan att bortpanta sina juveler hade ännu icke gått

i verkställighet. Brahe, De Geer och några andra

rikare herrar inom hofpartiet måste derföre sam-
ruanskjuta betydliga summor, och det var med till-

lijelp mest af sådana medel, som ofvan omtalade

värfningar och tillrustninsar blefvo bedrifna -).

FRIHETS-PARTIETS FÖRBEREDELSER.

Dess ledare och förnämsta anhängare voro,

Löwenhielm och kanske Strömberg undantagna, alla

rådkammarens niedlenuiiar, och utom densamma
fältmarskalken Diiring och general Liewen, hvilka

liåda numera öfvergätt till delta parti; dessutom
generalerna Fersen, Lantingsliausen och Hamilton,

presidenterna Karl llö|)ken och Fredrik (lylleiiborg,

öfverstarna I^^hrensvärd och Karl Kmil lAnvenhaupt,

biskoparna Troilius och Halenius m. 11. Planen var

' ) IJaiiska oc)i preiiss. min. brct' trän deiinii tid.

-) Rådets och Ständernas Koininiss. prot. — Danska och

prenss. min. bref. — Arkivet på Sjöholm. >Icmoires secrets.
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;itt, liällaiide sig pä rörsvarsliriion, ondast tillbakaslä

liofpartiets aiilall mot statslörratlningen och att (iir

sAdant ändamål skälla sig betydlig öfvervigt vid riks-

dagen, hvarlöro man skulle pä de hlilvande valen

inverka med alla slags skäl och medel, å ena sidan

kärlek till fosterland, frihet och besvuret statsskick

jemnte fruktan fur Lovisa llrikas envälde, och ä den

andra smicker, penningar samt löften om befordran

och understöd m, m.
Rådsherrarna sjelfva och i synnerhet, säger man,

Tessin och Palmstierna sökte under resor genom
landsorterna att i sådan rigtning bearbeta folket.

Dertill användes ock (lere handtlangare, t. ex. en

Rappe och den mer och mer framträdande Karl

Fredrik PecJilin; men tillika några gamla i dylika

riksdagsbragder öfvade herrar, t. ex. general Sten-

flycht, som nu till dylik tjenstgörning omigen upp-
bådades. En annan var major Hans Henrik Boje,

hvilken fordom utmärkt sig som en bland de ifri-

gaste ungherrarna i den fritropp, Lagercrantz 1738
anförde, och i allmänhet som en trogen kämpe
under Hattpartiets fana i). Han bodde i Finnland

och idkade bland annat deti rörelse, att vid stun-

dande riksdagar inköpa af der boende adliga huf-

vudmän en hop hvita fullmagter, hvilka han seder-

mera vid ankomsten till Stockholm med stor vinst

försålde ^). Afven nu anlände han, försedd med en

mängd dylika j)apper, hvilka han jemnte sin egen
person öfverlemnade åt frihets-partiets ledare. En
tredje var bonde-ståndets talman Olof Håkansson,
hvilken sedan 1741 stått i nära förbindelse med
Hattpartiet, men omkring 1752 ansågs något vack-
lande. Han bicf dock nu af frihets-partiet smickrad

') I föregående delar 34, 35, 36 och 37 hafva vi trott, att

det var K. G. Boje, som under dåvarande riksdagar utmärkte sig;

men det befinnes oftast hafva varit icke han, utan hans slägtinge

Hans Henrik.

2) Danska min. br. d. 7 Okt. 1760.
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medelst löfte om fortfarande talmanskap och tillika

medelst intagande i frimnrare-orden, hvilken dessa

herrar för tillfället styrde •). Följden, kanske ock

af undfångna mutor, blef, att mannen bestämdt öf-

vergick på frihets-partiets sida. För att aflägsna

hans medtäflare, Jan Persson från Tuna, användes

följande medel. 1 Dalarna hade några bland all-

mogen vägrat köra sin kronotionde till indelnings-

hafvaren öfverste Mannerheim. Detta påstod man
hafva skett på tillställning af Jan Persson, hvilken

ock blef derföre till ortens domsto! instämd, men
af densamma frikänd. Mannerheim vädjade då till

rådet, hvilket förvisade saken till hofrätten, ehuru
konungen ej ville underskrifva beslutet derom. Jan

Perssons uppförande blef nu utmåladt som ett försök

att stifta uppror och såsom ett landsförräderi, och

det var på grund af en sådan tolkning som han,

ehuru lagligen vald riksdagsman, blef af bönder-
nas flertal ur dess stånd utesluten, en åtgerd

som förorsakade mycket buller, och som i sjelfva

verket synes, liksom hela detta mål, något tvetydig'-).

En annan sak må ej heller förbises. Frihetsmännen
befarade, att hofpartiet skulle få någon öfvervigt

inom preste-ståndet, hvilket bestod af biskopar och

kyrkoherdar. Rådet beslöt fördenskull låta riksdags-

ombud väljas också af komministrarna, pä hvilka

man trodde sig kunna med stiirre säkerhet räkna •').

Blott få sådana val skedde; men ett bland dem föll

på den ryktbare hernhutaren llutströni, hvilken,

ehuru kyrkoherde, dock framträdde som ombud för

hufvudstadens komministrar. \'alet öfverklagades.

Kutstriim, som bestämd anhängare, t, o. m. handt-

langare åt frihets-partiet, försvarades visserligen

M Danska min. br. d. 1>0 Maj 1753.
^) Danska min. br. d. 1.") .Juli 1755. Preuss. miu. br.

Aug. och Sept. 1755.

') Prciiss. min. br. d. (S Aug. 1755.

Fryxelh Ber. XXXIX. 7
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länge al rädsherrarna; men tyckes slutligen hafva

åtnninstonc för någon tid måst från preste-ståndet

utgå.

Till den vigt och värde, uppgifterna kunna för-

tjena, vilja vi här införa, hvad om frihets-partiets

åtgerder berättas af en Erik Wrangels smygskrilt,

i hvilken dock flere afsigtliga osanningar förekomma.

Der säges, att rådsherrarna reste kring landet, he-

Tclagade folkets nöd, omtalade sina goda men andras
onda afsigter, påtogo sig ett sken af rättvisa och

gifmildhet, lofvade bättre tider och utsago till riks-

dags-ombud sådana män, som antingen voro eller

lätt kunde blifva vunna, genomdrefvo dessas val

med tillhjelp afpersoner, hvilka partiet förut värfvat

genom att skaffa dem sysslor bland krono-betjeningen,

eller vid tullverket, eller vid manufaktur-kontoret

0. s. v.; — att rådsherrarna läto i aflägsna lands-

orter uppleta fattiga och okunniga adliga hufvud-
män, hvilka fraktades till Stockholm, uppkläddes,

föddes och som röstmaskiner uppfördes på riddar-

huset; — att frihets-partiets biskopar sjelfrådigt ledde

stiftens riksdagsmannaval; — att borgerskapet styr-

des genom löften om privilegier och understöd samt
genom yppiga gästabud; och bönderna likaså och

dcrjemnie medelst mutor och falska uppgifter; — och,

hette det slutligen, af sådana personer bestå de

Svea rikes ständer, som vid riksdagen 1755 skola

vårda Svea rikes angelägenheter.

Under förevarande strid hade frihets- framför

hofpartiet den stora fördelen, att kunna räkna på
utrikes understöd, nämligen af både Frankrike och

Danmark. Frankrikes åtgerder hafva vi redan

berättat; likaså, att danska regeringens ledare Berns-
torlT ville af flere skäl upprätthålla det fria stats-

skicket i Sverge, pch spår finnas äfven, att svenska

dåvarande regeringen ämnade, genom eftergift i fråga

om timmerflottningen utefter vestra gränsen, för-

skafTa sig och sitt parti ytterligare välvilja och stöd
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af sistnämnde nnagt i). Allt sedan 1742 och Griiners

tid hade ock danska styrelsen qvar några hemliga

isnderhållstagare och spejare i Sverge. Bland de

förnämsta sädana yngre handtlangare var en kyrko-
herde i Qvidinge i Skåne vid namn Ziebeth, en

duglig och ansedd man, hvilken dock hela tiden

bortåt var mot betydliga mutor spion åt Danmark
och i denna egenskap af så mycket större vigt, som
han vanligtvis hade förtroendet att sitta i Hemliga
Utskottet. Afven nu, men mot ökad sold, mottog
han ofvannämnde spejare-uppdrag och med den följd,

att danska sändebudet fick noga kunskap om alia

beslut, som derstädes fattades -).

TIDSKRIFTEN ÄRLIG SVENSK.

Liksom hofpartiet sökte äfven frihetsmännen

att genom utgifna skrifter inverka pä allmänna tänke-

sättet, och hade i sådant hänseende den stora för-

delen, att dess satser och påståenden för d(?t mesta
öfverensstämde med gällande lagar och besvuren för-

fattning och kunde medelst dessas anförande be-

styrkas och försvaras. Redan under riksdagen 1752
anmärktes ock, att hofpartiets mot rådet utskickade

smygskrifter skulle haft mindre framgång, sä framt

svenska folket egt närmare kunskap om sitt eget

statsskick och således kunnat se, huru rådets öfver-

klagade åtgerder dock i verkligheten öfverensstämde

med besagde föreskrifter. Några ledamöter af då-

tidens Hemliga Utskott ville ock till allmänhetens

upplysande låta trycka en ny upplaga af 1720 års

regeringsform, kanske ock några andra dylika hand-
lingar; men en bland hofpartiets talmän, Ungern
Sternberg, satte sig, som berättadt är, dercmot, och

saken gick den gången icke i verkställighet. Ar 1755,

') Arkivet p?i Sjöholm. Scheffer till Fleming d. 15 Jan. 175-4.

2) Danska min. br. d. 26 Nov. 1758 m. fl.
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och sodan brytningen blifvit svårare, skred nian

dock till denna vigtiga åtgerd och utgaf i en lätt

tillgänglig upplaga icko blott nämnde regeringsform,

utan ock 1723 års riksdags-ordning, samt Adolf

Fredriks försäkringar både som kronprins och ko-

nung, naturligtvis i afsigt, att allmänheten med
tillgång af dessa statsliandlingar måtte så mycket
lättare kunna sjelf pröfva sanningen och lagligheten

af de uppgifter och påståenden, som båda sidorna

framställde. Aret förut hade i Tyskland blifvit tryckt

en uj)psats, kallad: Der Bepiihlikaner (republikana-

ren), författad af en öfver-auditör Hess, hvilken i

frihets-partiets anda beskref oenigheten mellan ko-

nungen och rådet. Boken blef i Sverge känd och

utspridd, bland andra också af Tessin.

Vigtigast bland alla sädana uppsatser, både för

och mot, var tidskriften Ärlig Svensk, hvilken under
förra delen af år 1755 begynte att med två blad i

veckan utgifvas, och sedermera fortsattes till långt

fram på 1756. Den var ett verk af frihets-partiets

hufvudmän, hvilka höllo sina sammankomster hos

Hårlemans enka, Lovisa Ulrikas fordna gunstling,

Henrika Liewen, hvarest de öfverlade om sina planer

och om det sätt, hvarpå tidskriften skulle ledas.

Flere personer deltogo i dess författande, hvilket

likväl förnämligast anförtroddes åt dåvarande censorn

och kansli-rådet Oelreich, hvilken varit Axel Fersens

lärare. Författarskapet hölls dock så hemligt, att

allmänheten icke på länge visste, hvem rätta man-
nen var, utan kastade sina gissningar än hit än dit,

och vanligtvis på Karl SchelTer, stundom pä franska

ministern d'Argensson i). Skriften vann mycket bifall

och snart 400 prenumeranter, ett för den tiden

ovanligt högt antal, och de första bladen måste om-
tryckas.

' ) Ständernas Koramiss. prot.
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Dess hufvndsyfte var att mot hofpartiets upp-
satser, skäl och anspråk försvara rådets åtgerder

samt landets fria statsskick. Den omtalade förden-

skull, huru mycTcet Sverge lidit och förlorat binder

den sista envålds-regeringen; — huru öfverensstäm-

mande med förnuftets hud det nu gällande stats-

sliicket var; nämligen att åt föll'et tillerMnna rät-

tigheten att sjelft hesfämma om sin författning och

om sina öden; — Miru ofta och heligt Adolf Fredrik
förbundit sig att vidmagthålla detta siatssMcJc och

att ide eftersträfva någon magtutvidgning ; gång

på gång blefvo t. o. m. ordalagen derom anförda.

Tidskriften yttrade sig derjemnte med skarpa ord

mot de oansvariga gunstlingar eller s. Jc. smeJc-ungccr,

hvilJca under förJclädd tiUgifvenhct framsmyga till

honungarna och inhilla dem, att folken äro tillför

furstarnas skull, och derigenom locka till öfvermod
och till förtryckande åtgerder. Tidskriften inskärpte

ock, huru en kommg borde lyssna, icke till dylika

smek-ungar, utan till sådana rådgifvare, som vore

inför folket lagligen ansvariga. Som skäl för sina

påståenden hade hofpartiet oupphörligen sökt in-

pregla den gamla i sådana fall ofta begagnade ')

åsigten eller förespeglingen; nämligen, att rådet redan
var eller ville blifva en aristokrati, som skulle för-

trycka både konung och folk, och att ständerna
derföre borde nedsätta rådets magt och trygga sig

vid konungens. Till svar liärå atnniirkte Arlig Svensk,
att, om mcm nedsätter magfen för rådet, ständernas
ombud, så nedsättes den ock för ständerna, rådets

principaler; — och hvad aristokratien beträffade,

så hade svenska rådsherrarna intet enda bland dess

kännetecken, hvarken ärftlighet, rikedom eller oaf-
sättlighet, ej heller magt; ty de vore blott ständer-

nas ombud, de der vid hvarje riksdag skulle inför
samma ständer ansvara och kunde af dem afsäitas.

') Sid. 29.
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Men, inpräglade Ärlig Svensk, stnndotn är förhål-

landet så, att man vill öka honungens niagt och

der/öre insTcränJca hade rådets och ständernas; men
man vågar ej tala mot ständernas, ty sådant slndle

låta illa och uppväcJca för starkt motstånd. Man
angriper derföre blott rådsherrarna och söker skilja

deras sak från ständernas, söker dölja deras be-

roende af ständerna, och söker utmåla dem som en

sjelfständig aristokrati, den der förtrycker samma
ständer; och man hoppas, att, om man blott lyckas

tillintetgöra magten hos ständernas sakförare, råds-

herrarna, skall man sedermera snart kunna tillintef-

göra magten hos ständerna sjelfva och öfverfiytta

den på konungen och på dess gunstlingar. Så till-

gick det äfven år 1680, då rådets myndighet till-

intetgjordes, hvarpå redan 1682 äfven ständerna

måste böja sig under ett fullständigt envälde, o. s.^.

Sådant var det från många sidor betraktade och

i oinvexlande former behandlade hufvud-innehållet

af den 992 sidor långa tidskriften. Stundom tillät

den sig något skefva och trugade tolkningar; men
i allmänhet bevisade den sina påståenden medelst

anförande af lagens och statsförfattningens egna ord.

Stilen var något långtrådig och tröttande, men inne-

hållet lärorikt och genomträngdt af verklig kärlek

till frihet, lag och fädernesland, och derjemnte lif-

vadt af ett mod, som vågade uttala sin öfvertygelse,

också när sådant skulle å högre ort väcka missnöje.

Fyndiga vändningar och skäl saknades ej heller.

Till bestyrkande af de frisinnade lärorna anfördes

stundom verser ur Dalins skaldestycke Den svenska

friheten, troligen också för att påpeka motsägelsen

mellan dennes år 1742 yttrade frisinniga åsigter och

den beredvillighet, hvarmed han nu 1755 deltog i

hofpartiets bemödanden att inskränka samma frihet.

Oaktadt sina stundom skarpa ord, voro dock tid-

skriftens författare så försigtiga och höllo sina ut-

tryck i så allniänna ordalag, att man icke kunde
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formligen anklaga dem för något lagvidrigt ellet

brottsligt utfall mot författning eller konungahus.

Bladet blef läst med då för tiden ovanlig ifver.

Hela rådet, hela Hattpartiet och t. o. m, alla sven-

skar, som älskade friheten och det fria statsskicket,

blefvo hänförda. Karl Scheffer skref: för många
våra hittills okunniga landsmän skall Ärlig Svensk

framvisa, Jwilka fördelar, hvilka rättigheter de i

sjelfva verket innehafva; och åt dem, som sådant

förut vetat, men icke vågat uttala, skall den gifva

mod att öppet erkänna och försvara, hvad de länge

hurit i hjertat. Den skall, jag är viss derom, göra

epok i svenska folkets politiska utbildning^). Det låg

mycken sanning i detta påstående. Dalins Argus var

på sin tid kanske mera läst; men gick ingalunda

till botten af de politiska lärorna i allmänhet, ej

heller af svenska stats-förhållanden enskildt, utan

rörde sig för det mesta lekande och gycklande pä
ytan och med enskilda eller sociala förhållanden,

icke olikt vår tids s. k. causerier. Ärlig Svensk
var det första dag- eller veckoblad, som allvarligt,

kraftfullt och oförskräckt fäste svenska folkets

uppmärksamhet på dessa vigtiga föremål för den
medborgerliga eftertanken, dessa vigtiga villkor för

den medborgerliga trefnaden, och den torde här-

utinnan knappt hafva cgt sin like. Att den dock

på svenska folket icke utöfvade någon längre och

fortfarande inverkan, tyckes hafva kommit också deraf,

att detta folk och i synnerhet dess borgare och

bönder icke hade nog kunskaper och erfarenhet att

kunna fullständigt uppfatta tidskriftens vetenskapligt

politiska läror.

Uedan från början fick den ock många och
mägtiga vedersakare. Hofpartiet blef naturligtvis

mycket förbittradt. När privilegium för utgifvandet

') Arkivet pä Sjöholm. K. Scheffer tilJ O. Flemiug, Mara.

April 1755.
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begärdes, påstod konungen, det tidskriften, lör att

(rli5lla ett sådant, borde i förväg öfverses och gillas

icke blott som vanligt af censors-ämbetet, utan ock

af justitie-kanslern 'j. Men detta anspråk liade intet

stöd af gällande lag, hvarjemnte besagde ämbetsman
sjelf sökte undandraga sig all befattning med ett så

kinkigt mål. Rådet ansåg ock en dylik gransknings-

åtgerd öfverflödig och förklarade sig gilla tidskriftens

innehåll, till följe af hvilket allt Adolf Fredriks in-

kast förföll. Men inom rådet uppträdde Löwenhielm

mot nämnde veckoblad, dock mycket försigtigt; ty

han förklarade gång på gång, att han blott hastigt

genomläst dess rader, och att han icke haft tid

begrunda dess innehåll så noga, som ämnets vigt

förtjenade. Det oaktadt gjorde han mot detsamma
åtskilliga anmärkningar, visserligen mest rörande

några motsägelser, vårdslösa uttryck, vågade satser

och dylikt; dock alla ganska fyndigt och omsorgs-
fullt utletade, ehuru ingendera mägtande uppvisa

något brott eller gröfre fel Också blef Löwenhielm
genast af Höpken i hufvudsaken vederlaggd och af

alla de öfriga rådsherrarna ogillad, hvarför äfven

dessa anmärkningar förföllo.

Någon tid derefter och inemot riksdagens början

uppträdde i denna strid också erkebiskop Henrik

Benzelius. I en till regeringen aflemnad skrift be-

gärde han, att tryckningen af Ärlig Svensk måtte

förbjudas, så framt ej innehållet blefve förut af ve-

derbörande konsistorium granskadt och gilladt. Här-
öfver infordrades utlåtande af Oehlreich, hvilken i

egenskap af censor tillåtit tryckningen och alltså

borde ansvara för innehållet. Hans utlåtande kom
och bestod af en lång skrift, hvilken sökte veder-

lägga erkebiskopen och på samma gång framlade

flere allmänna satser i ämnet-). Vi anföra de märk-

') Rådsprot. d. 18 Mars 1755.

2) S. st. Okt. och Nov. 1755.
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igaste skälen och motskälen. Till stöd för sin kär-

ek till friheten hade Ärlig Svensk anfört Pauli ut-

ryck: / aren dyrt köpte; hlifver icJce menniskors

rälar^)! m. fl. dylika språk. Erkebiskopen påstod,

itt med dessa och andra likartade ordalag hade

Paulus icke afsett någon borgerlig samhäUsställning,

dan blott en andelig träldom under antingen gamla
estamentets lagar eller under dåtidens falska pro-

'eter, och att Ärlig Svensk derföre icke bort för-

blanda andlig träldom med den verldsliga. Oehl-

•eich svarade, att Ärlig Svensk icke gjort sig skyldig

ill någon sådan förblandning; ty det var blott

'xempeJvis, som den på verldsliga ting användt, hvad
wm hlifvit sagdt om andliga. Paulus hade näm-
igen talat om falska andliga apostlars anfall mot
Kristi evangelium^ och Ärlig Svensk hade lämpat

let på falska politiska apostlars anfall mot Sverges

grundlagar. Paulus hade varnat mot andlig träl-

iom under gamla, testamentets kyrkliga stadgar,

Ärlig Svensk likaså mot verldslig träldom under det

oolitiska gamla testamentets, d. v. s. enväldets tim-

iga stadgar. — Oehlreicii uppräknade ytterligare

lere bibelspråk, som prisade den medborgerliga fri-

letens vigt och värde, och som varnade mot miss-

brukad konungamagt, och tillika och med en sido-

)lick på Lovisa Ulrika, mot den qvinnokärtek, som
kunde hindra konungen från att rätt styra och vårda
iitt folk. — — Erkebiskopen hade sagt, att bibelns

ipråk icke borde pä förvändt och oförståndigt sätt

'yrukas om verldsliga ärenden-). Oehlreich svarade,

itt de ifrågavarande bibelspråken blifvit af Ärlig

Svensk använda till försvar för frihet, samvete och

') 1 Cor. 7. 23.

-) I den erkebiskopcns skritt, vi sett, finnas viil nSgra hit&t

syftande uttryck, men icke de hur ofvan inryckta orden. Då
'inellertid dessa blifvit i Oelilreichs skritt åberopade och utan

lägon oss veterligen deremot gjord anmiirkuing, torde ]5enzelius

aafva afgifvit ocksi nSgon annan uppsats im den tryckta.
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besvurna lagar, och att detta vore ingalunda något

förvändt och syndigt, utan ett di/gdigf och andligt

bruk. Dessutom, tillade Oehlreich, befinnas presterna

sjelfva och det helt nyligen ha/va i predikningar

och andeliga tal likaledes tagit bibliska talesätt och

användt dem på verldsliga ting, och det på ett vida

betänkligare sätt; t. ex. när man pä kronprinsen

Gustafs födelse lämpade Esaie ord om frälsaren,

nämligen: oss är fö dt ett barn, en son är oss

gifvcn '); och vid prinsessan Sofia Albertinas fö-
delse likaledes på hennes moder, Lovisa Ulrika, bibelns

ord om Kristus; nämligen, att hon gått i döden
för vår välfärd, — och på den gamle konung
Fredrik aposteln Johannis liknelse om den Högste

Guden; nämligen om den gamle, som sitter på
stolen, och hvars hufvud är såsom hvit ull-).

röljden blef, att erkebiskopen genom sin i sjelfva

verket svaga och obetydliga skrift ådrog sig både

åtlöje och tadel, och att Ärlig Svensk af kansli-

kollegium och rådet frikändes. Regeringens bref till

erkebiskopen, innehållande detta utslag, ville dock

Adolf Fredrik icke underskrifva, förebärande, att

saken berodde på ständernas pröfning. Rådet och

i synnerhet SchefTer visade dock otillräckligheten af

ett sådant skäl; men det dröjde likväl länge, innan

man kunde förmå Adolf Fredrik sätta sitt namn
under skrifvelsen.

Denne konung, riksrådet Karl Gustaf Löwen-
hielm och erkebiskop Henrik Renzelius hade hvar

för sig angripit Ärlig Svensk. Det eger sin märk-
värdighet, att ingen bland de två i allvarlig under-
sökning ingående personerna mägtade mot nämnde
veckoblad framdraga ett enda uttryck af den egen-
skap, att det kunde såsom strafTbart lagligen an-
klagas.

') Es. 9. 6.

2) Upp. Bok. 1. 14.
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Hofvets ovilja fortfor emellertid och växte till

följe af de med hvarje vecka förnyade anfallen, och

man hörde Lovisa Ulrika klagande omtala, huru
dessa hetogo henne hade matlust och sömn. En dag,

när hon vid bordet lifligt besvärade sig häröfver,

sade konungen: det är lätt hulpet, gör som jag! —
Hur gör då du, min nådige herre? frågade drott-

ningen. Jo, sade konungen, jag läser dem iclie.

Att efterkomma detta råd var för Lovisa Ulrika

omöjligt, och troligtvis har ej heller Adolf Fredrik sjelf

kunnat beständigt följa det. Emellertid och då Ärlig

Svensk omöjligen kunde undertryckas, blef det så

mycket nödvändigare att söka vederlägga dess läror.

De förra försöken dertill, nämligen af Löwenhielm
och Benzelius, hafva vi omtalat, och likaså, huru de

misslyckades. Men man gjorde nu några nya i

samma väg. Kring landet utsändes en smygskrift,

kallad Frihetens påminnelser vid Ärlig Svensk, men
vi känna hvarken dess författare eller innehåll, och

den tyckes ej heller hafva väckt någon uppmärk-
samhet. Ett annat försök gjordes af en Karl Man-
nercrantz. Han ville utgifva en mot Ärlig Svensk
rigtad tidskrift undor nanui af Oväldig Svensk. Men
Oehlreich, såsom innehafvare af censors-ämbetet,

förbjöd dess tryckning och uppgaf till skäl, att de

som prof framvisade bladen innehölle olagliga och

obevisliga påståenden. Mannercrantz vädjade till

kansli-kollegium; men fåfängt, och hans tillämnade

blad blef således af det herrskande partiet i födelseu

qväfdt, och de sanningar, det knimat hal'\a att fram-

bära, blefvo från allmänhetens kännedom undan-
hållna *). En tredje motskrift ansågs författad af

Erik Wrangel och kallades Constans Sinccrus

(Ståndaktig, Upprigtig). Tessin hade nämligen som
serafimer-riddare valt det af honom redan förut

') Arkivet på Sjöholm. Kl. Kkcbl.id till O. Fleming d. 2."»

April 1755.
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ofta hcp.igriade valspråket, constanier et sincere,

men derigetioiu Irarnkallat niyckot gäokeri; ty mafi

påstod, att ståndaldigliet och upprigtighet ingalunda

voro några lios honom framstående egenskaper, och

en smygskrift mente valspråket böra öfversättas med:
allraJiurasten min! jag skall eder aldrig bedraga.

Nu och för att gyckla med hans både person och

vaisj)råk gaf Erik Wrangel besagde namn åt sin

smygskrift. Väl och fyndigt skrifven, anklagade den

Ärlig Svensk för partiskhet mot envålds-tiden och

konungamagten, likaså rädsherrar och ämbetsmän
lör nuitbarhet och orättvisa; men den innehöll inga

bestämda uppgifter härom, utan endast allmänna

ordalag och beskyllningar M. Den blef i flere af-

skrifter skickad kring landet och uppläst för de

kretsar och menigheter, man ville locka til! hof-

partiet; men slutligen och enligt ständernas utslag

af skarprättaren uppbränd.

Under striden om Ärlig Svensk, Höpkens och

Oehlreichs mot Löwenhielm och Benzelius, talade

de två förra och i synnerhet Höpken med ifver och

granna ord om tryckfrihetens värde, och huru det

i en fri stat borde vara tillåtet att obehindradt yttra

sig om allmänna angelägenheter. Men när det gällde

anfall mot dem sjelfva och mot deras eget parti,

togs saken helt annorlunda. Wrangels skrift brän-

des, och den af Mannercrantz fick ej tryckas; ingen-

dera blef till allmänhetens pröfning öfverlemnad
eller till vederläggning upptagen -).

') En afskrift 3^^ tätt skrifna folio-ark linnes i arkivet på
Sjöholm.

^) Man har sökt göra dessa på rådet fallande skuggor än
mörkare. För att ytterligare visa, huru strängt alla anfall mot
Ärlig Svensk nedtystades, har man nämligen sagt, att en löjtnant

Appelbom, som emot »Ärlig Srensk» ibland annat yttrat, det en min-

dre välsinnad pluralitet inom rådet kunde i en framtid hlifca lika

äfventyrlig för riket tom en ökad konungamagt, straffades, ehiirii

sjelf riksdagsman, genom en ständernas dom med tjenstens förlust,

14 dagars vatten och bröd, offentlig afbön och landsjlykt.
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Medan läsaren har dessa förhållanden i friskt

inne, vilja vi för sammanhangets skull redan här
rtälja sakens sednare hehandling och slutliga ut-

ing. Genast vid riksdagens hörjan blef Ärlig Svensk
igripen af (lere riddarhus-talare. Ungern Stern-

?rg förklarade den infam (nedrig); ty, sade han,

JM tillåter sig att med hvarjehanda obevisade he-

yyllningar nedsmutsa hade konunga-värdiglieten och

llika svenska folket, såsom bestode detta af för-
idare. Han ville, att stunderna skulle afsäga sig

Il delaktigltet i tidskriftens yttrade åsigter samt
trklara den ärelös, och att man dessutom skulle i

iktelse inmana Ochlreich, hvilken såsom^ censor

llåtit dess tryckande. Wulfvenstierna talade om de

^grunds-budbärare, som förde skriften kring riket,

:;h en Grönhagen påstod, att den uppmanade un-
irsåtarne till uppror o. s. v., och med dessa herrar

istämde mänga andra, i synnerhet Axel Reuter-
3lm, Ridderstolpe och P>ik Wrangel *). På andra
dan och till veckobladets försvar uppträdde ganska
ånga talare och i synnerhet den bekante landt-

jshållaren Karl Gustaf Fioje; men morgonen derpå
ig man dennes nanni uppspikadt på kåken -). I

Men det var ej så. Bland domskälen mot Appelbom anföres

med ett enda ord något hans ogillande af Ärlig Svensk, ej

ller det ofvan inryckta tämligen oskyldiga yttrandet. De verk-

fa domskälen voro, att han på förhatligt sätt ntmälat stats-

loket, fällt oanständiga och förgripliga yttranden mot folkets

iibnd ständerna, samt vidriga och smädliga mot rädsherrarna,

ilka han llere gånger påstått än vara, äu kuiiiia blifva af utrikes

agter mutade med en tunna guld på jjcrsonen, och att de dä
ulle bifalla till allt och iifven till det, som skulle forstöra deras

dcrnesland. Dessa -yttranden hade han fällt i synnerhet under
u tid, då upploppet i boude-ståudet förbereddes och i siillskap

h umgänge med hollöparcn Ernst. Appelbom sökte än förneka

ssa sina ord, äu förklara dem för skiimt, men öfverbevisades.

idant var verkliga förhiillandet. .Se den tryckta domen öfver

ppelboin.

') Säfstaliolms arkiv. Uiksdagshandl. Fol.

^) Danska min. b r. Okt. och Nov. 17.").').
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alla stånden yttrade sig likväl flertalet till fördel för

den angripna tidskriften, och man beslöt, att dess

författare skulle erhålla någon belöning derföre, att

han hade, såsom i fria stater vanligt är, sökt upp-

lysa folTtet om dess statsförfattning och rättigheter.

Adeln beviljade hans introduktion pä riddarhuset *),

och regeringen tillerkände honom 3,000 d. s. m. '^).

Adolf Fredrik ville dock ej underskrifva brefvet

derom. hvarföre man till sådant ändamål begagnade
den redan då å nyo införda namnstämpeln ^).

TRETTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

RIKSMÖTETS ÖPPNANDE SAMT VAL AF LAiNDTMARSKALK

OCH HEMLIGT UTSKOTT.

Vi halva sett båda partiernas förberedelser till

riksdagen. Denna blef nu d. 13 Okt. utblåst, hvar-
efter följde vanliga besök, uppvaktningar och tal.

Riksdags-predikan hölls af biskopen i Skara Hale-

nius och öfver ett bibelspråk *), som Adolf Fredrik

och erkebiskopen utvalt ^), och som manade till frid

och inbördes förbättring. Adeln var samlad till

det ovanligt stora antalet af 1,005 personer, och

') Man hai" sagt, att Oehlreich introducerades på riddarhuset

ntan att förut hafva varit adlad. Af rädsprot. d. 6 April 1751
och d. 19 Nov. 1755 betinnes, att Adolf Fredrik redan 1751

begärt adelskap (måhända introduktion) åt honom, och att Oehl-

reich redan 1747 har på sin anhållan fått af konung Fredrik löfte

derom. Enligt adels-matrikeln hade han redan 1749 blifvit adlad.

-) Rådsprot. d. 5 Juli 1758.
^) Rådsprot. d. 17 Mars 1757. — De flesta handlingar

rörande Årlig Svensk blefvo serskildt tryckta år 1770.

*) Rom. 14. 19.

») Rådsprot. d. 29 Juli 1755.
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mången, som icke på 15 till 20 år bevistat något
riksnnöte, hade nu infunnit sig, lockad af ryktet om
de stora och vigtiga frågor, som skulle förekomma.
Hofpartiet trodde sig kunna räkna på bonde- och
lå en del af preste-ståndet, häldst på dem från

"ikets norra landskap i), kanske ock på någon del

if riddarhuset, hvarest det hade på sin sida fyra

»kickliga talare, nämligen Ungern Sternberg, Stierneld,

Erik Wrangel och Axel Reuterholm, en farbror till

ICarl den trettondes bekante gunstling '-). Frihets-

partiet deremot räknade på flertalet bland adeln

)ch på betydliga delar af preste- och bonde-stånden,
nen i synnerhet på borgrarna och allra mest på
lem från Stockholm. Man ville märka, att många
olkombud från landsorterna, och det af alla stånd,

)ch hvilka man stundom inbegrep under namn af

andtpartiet, emedan de icke med förkärlek om-
attade något af de andra, hvarken hof-. Hatt- eller

lösspartiet; man ville märka, säga vi, att de flesta

»land dem likväl slutligen ställde sig på rådets sida,

lämligen för att motarbeta de befarade försöken till

•nvälde '^).

Första vigtiga frågan var som vanligt den om
andtmarskalk, och nu om dertill skulle tagas Erik
trahe eller Axel Fersen, ty ingen annan kom på
livar i fråga.

Erik Brahe var hofpartiets man. Mycket talade

ill hans fördel, börd, rikedom, hederligt tänkesätt,

lehagligt umgängessätt, godt hjerta och godt för-

tårid, mycken duglighet och tillika redan vunnen
ana vid landtmarskalks-klubban. Att han kunde
äkna på hof- och Möss-partierna var säkert, och
an trodde sig under riksdagen 1751— 1752 hafva

om tjenstgörande vice landtmarskalk ådagalaggt så

') Preuss. min. br. d. 5 Ang. 1755.
2) Danska min. br. d. 14 Okt. 1755.
3) Danska min. br. d. 10 Ang. 1755.
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myckon sans, mätta och oväld, att äfven mången
Hatt skulle med förtroende gifva honom sin rösti).

Till yttermera visso sökte han och hans partivänner

att försäkra sig om öfvervigten medelst tillgripande

af dii vanliga medel. Erik Wrangel, Horatli, Breda.

Gardemein och Silfverhielm m. 11. utdi^lade hvar på
sitt håll penningar -) och välfägnad och med den

framgång, att hofpartiet trodde sig tämligen säkert

om seger. En och annan fruktade dock, att Hrahe
icke hade skarpsinne, kraft och beslutsamhet nog,

och att öfvertygelsen härom jemnte misstanken för

konungska och högadliga äsigter skulle vid det blif-

vande valet minska antalet af hans anhängare.

Axel Fersen, andra sidans man, redan tillförene

omständligen beskrilVen, var i fråga om blick, snille

och kraft Brahe vida öfverlägsen, hvarjemnte han
understöddes af Frankrikes förord och guld, båda i

rikt mått. Många och bland andra preussiska sände-

budet förespådde ock hans blifvande seger, Lovisa

Ulrika kunde icke dölja sin personliga ovilja mot
hans person, utan visade den på ett sätt, som för-

skafTade honom än flere anhängare •^). Hofpartiet

gjorde dock ett försök att locka den fruktade

motståndaren. Erik Wrangel kom till Mälsåker och
sökte förmå honom att nedlägga alla anspråk på
landtmarskalks-stafven, lofvande som belöning öfver-

hetens nåd och stora deraf flytande fördelar. Sedan
dock Fersen bestämdt afslagit alla anbud, uppstod
mellan båda herrarna ett samtal om den blifvande

riksdagens öfverläggnings-ämnen och strider, hvarvid

Wrangel slutligen sade: jag ville gerna offra halfva
min förmögenhet, om jag hade Hattarnas sak att

försvara i stället för hofvets; men jag är för djupt
inne i det partiet; och, tillade han, ehuru intet agg

') Gyllenborgska arkivet på Ekebyhof. Ett orubriceradt folio-

mscpt s. 142.

^) Ständernas Kommiss. prot. d. 7 April 1756.

') Preuss. min. br. Relation om riksdagen 1755— 1756.
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eUer personlig ovänsTcap oss emellan förefinnes, så

skall jag dock anse mig tvungen att taga edert

Jmfvud, om under riksdagen tillfälle dertill gifves,

och jag her eder göra likaledes med mitt ^). På
annat sätt uppförde sig Erik Brahe. Under förbe-

redelserna till striden besökte han en gång Fersen
och förklarade, att, huru ock deras täflan kunde
utfalla, önskade dock Brahe, det deras ungdoms-
vänskap måtte förhlifva orubbad -). När ändtligen

valdagen kom, erhöll Fersen 591, men Brahe blott

414 röster. Lovisa Ulrika blef häröfver så förbitt-

rad, att hon vid otTentliga företräden icke talade

med Fersen, icke ens bevärdigade honom med nå-

gon helsning. Denne höll sig lika rak och sade:

närvarande riksdag skall visa oss grundlagens rätta

mening och skall låta konungen förstå, hvad stats-

skicket fordrar af både honom och oss. Framför
allt skola vi sätta fart i styrelsen, så att hans ma-
jestät ej skall längre kunna genom fortsatt motstånd
och vägrad underskrift förslappa och fördröja ären-

dernas gång ^).

Till talman i preste-ståndet valdes nästan en-
hälligt den 67-årige erkebiskopen Henrik Benzelius,

hvilken något lutade till hofvets sida. Vice talman

blef biskopen i Westerås, Troiliiis, hvilken hörde till

frihets-partiet och skulle nu, och sedan Brovallius

dött, blifva dess presterliga ledare. Bland borgrarne
ville hofpartiet hafva till talman en borgmästare i

Karlshamn vid namn Cervin; men Hattarnes gamle
riksdagskämpe Gustaf Kierman blef med stor öfver-

vigt utkorad. I bonde-ståndet ifrade hofpartiet mot
Olof Håkansson och önskade till talman antingen,

som [lämndt är, Jan Perssoti från Tuna eller en

') FerseQ3 historiska skrifter 2. 65.

*) Prcuss. miu. br. d. 20 Sept. 1755.

') Dauska min. br. d. 24 Okt. 1755.

Fryxells Ber. XXXIX.
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Ijondo från Tierp; men vid valet segrade Olof Hå-
kansson och med en öfvervigt af röster, så betydlig,

att den tycktes ådagalägga långt mindre tillgifvenhet

för liofvet, än detta trott sig kunna påräkna.

IVu förestodo utskotts-valen. För att kunna
lättare leda dem efter sina afsigter, hade hofpartiet

velat införa någon förändring i riddarhusets bänk-

mansval, men det afslogs i), och såväl der som i de

andra stånden utföllo omröstningarna till fördel för

frihets-männen. Vigtigast nu som alltid var Hemliga

Utskottet. Frihets-partiet hade bland adeln sä stor

öfvervigt, att det kunde, hvad äfven många ville,

derifrån helt och hållet utesluta sina motståndare.

Men Fersen fruktade, att utan några fiender inom
utskottet att bekämpa, skulle dettas medlemmar
hitta på tvistämnen sins emellan, och partiet sålunda

splittras och försvagas. Derföre och tillika för att

visa ett slags opartiskhet, öfvertalade han sina an-

hängare att dit insätta 15 herrar af hofpartiet. Fredrik

Gyllenborg ville blidka den från landtmarskalks-

bordet utestängde Erik Brahe och för sådant ända-
mål invälja honom i nämnde utskott; men planen

kunde ej genomdrifvas i anseende till ovilja mot
Brahes förmodade konungska och högadliga åsigter^).

Till de vigtigare sekreterare-platserna valdes

afgjorda anhängare af frihets-partiet, nämligen i

bonde-ståndet en herre vid namn Palén och i Hem-
liga Utskottet I. J. Torpadius, hvilken var känd
både som vitterhets-idkare och som föremål för

hofvets ovilja.

^) Danska min. br. d. 14 Okt. 1755.
^) Gyllenborgska saml. på Ekebyhof. Ett orubriceradt folio-

mscpt s. 142.
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FJORTONDE KAPITLET.

ÖFVERSIGT AF RIKSDAGEN 1755—1756.

På detta möte förehades \^igtiga riksärender af

llere slag; men ojemnföriigen vigtigast bland alla

var den strid emellan hof- och frihets-partiet, som
utgör föremålet för framställningen i denna del.

Historien om dithörande riksdags-uppträden sönder-

faller i tre skiften.

Det första går från riksdagens början till d. 30
Nov. 1755 och innefattar hofpartiets bemödanden
att på laglig väg, d. v. s. genom ständernas frivilliga

medgifvande få konunga-magten utvidgad, hvilken

plan dock vid upploppet i bonde-ståndet d. 29 Nov.

blef för den gången alldeles omintetgjord.

Andra skiftet går från d. 1 Dec. 1755 och till

(1. 22 Juni 1756 och innefattar hofpartiets förbere-

delser till ett olagligt och våldsamt utförande af

nämnde plan, samt frihets-partiets deremot vidtagna

försvars-anstalter.

Det tredje går från d. 23 Juni 1756 och till

riksdagens slut och innefattar sammansvärjningens
upptäckande och bestrafTning.

Vi skola här nedan söka beskrifva alla dessa

uppträden.

FEMTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

KONUNGENS OCH RÅDETS R.4TTEGÄNG 1M-()R ST.\NUER>A.

Svenskarna fingo rui bevittna en högst ovanlig

företeelse; nämligen, att rikets konung och rikets råd.
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varande med hvarandra i öppoii tvist, hänsköto dess

afgörande till rikets ständer såsom till en högre

domstol; och att båda parterna inför densamma
medelst gäng på gång vexlade skrifter framlade skälen

hvar och en till sina anklagelser och till sitt försvar.

Ett mer öppet erkännande af folkets suveränitet

kunde icke gifvas.

Redan under riksmötets första dagar hade, som
vi sett, några hofpartiets anhängare gjort mot tid-

skriften Årlig Svensk llere häftiga anfall, hvilka

kunna betraktas som förberedelser till ofvannämnde
stora rättegång. Denna blef snart nog bragt till tals

äfven på mer omedelbart sätt, nämligen derigenom.

att G. I). Hamilton d. 27 Okt. framdrog det vigtiga

ärendet, hvilket dock blef för den gången nedlaggdt.

Några ville, att det skulle för alltid nedläggas.

Preussiska sändebudet och äfven Höpken och SchelTer

rådde Adolf Fredrik att icke inlåta sig i en så vådlig

tvist ^). Omständigheterna voro ej heller lockande.

Många, som vid ankomsten till riksdagen hyst be-

nägenhet för hofpartiet, liade redan under de första

veckorna öfvergått till andra sidan. Rojalisterna hade
ock lidit nederlag vid omröstningarna såväl till landt-

marskalk som till utskott, och under den korta

tiden mellan båda dessa val hade ej mindre än 43
adliga röster öfvergått från hof- till frihets-partiet.

Men åtskilliga lycksökare eller svärmande anhängare
lockade konungaparet medelst förespeglingar om
folkets missbelåtenhet med nuvarande rådsvälde och
längtan efter ökad konungamagt o. s. v. Lovisa
Ulrika trodde på de smickrande uppgifterna och
vidhöll sina planer, hvarjemnte både Erik Brahe
och Jakob Horn m. fl. sökte genom fritafflar och
dylika medel bibehålla gamla eller vinna nya an-
hängare. Frihetsmännen å sin sida voro lika ihär-

diga och arbetade med lika medel och lika stor

') Preu33. min. br. Relation om rilisdagea 1755—1756.
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)es]utsamhet. Under sådana omständigheter kunde

len afgörande sammandrabbningen icke länge und-

ikas, och båda sidorna beredde sig dertill medelst

itt uppsätta de skrifter, som hvar för sig skulle till

tänderna inlemna.

KONUNGENS OCH RÅDETS RÄTTEGÅNGS-SKRIFTER.

Sistnämnde ämbetsverk började med klagomål

ifver de svåra, nästan oclrugliga hel^ymmer, med hHUca

ådsherrarna sedan riJcsdagen 1752 måst förräita sitt

imbefe, och tillika ined den förklaring, att rådets enda

•ederqvickelse derunder hestått i hoppet om ständer-

tas snara sammanträde till hestämmande af lagens

•ätta förstånd^ om hvilket för det närvarande ko-

lungen och rådet hyste olika åsigter. Der förkla-

•ades ytterligare, att körningen med sina ädla och

löga tänkesätt visserligen icke ville hryta grund-

agarna och sina gifna löften; men att han hlifvit

iragt på de tankar, att rådsherrarnas titlåtanden

ore blott rådgifvande men icke lindande, blott

leliberativa men icke decisiva, och, att konungen
'åliinda skulle ega rättighet att efter egen pröfning

mtingen följa eller frångå dem, hvilken tolkning,

nente rådsherrarna, skulle öfverensstämma med det

nvälde, som 1680 infördes; nämligen, att ko-

ztmgen kunde väl höra sina rådshcrrar, men att

tfgörandet berodde på honom ensam. J)e sednare

leromot pästodo, att enligt tydliga ordalagen i

å väl regeringsform som konunga-försäkran, skulle

iommgen låta hos sig gälla den åsigt, de flesta

•iksråden gillat, och tillika att dessa herrar hade

Hl åliggande att med kraft afböja och hindra allt,

wm kunde kränka ständernas frihet eller rubba det

m antagna regerings-sättet. Det rar dessa frågor,

)om rådet nu anhöll, att ständerna måtte afgöra.

'kriften, daterad d. '.i Nov. 1755, var undertecknad

if tolf rådsherrar, deribland Kkeblad, llöpkcn, l*alm-
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Löwonhiolni och Strömberg '). Höpken å rådets

A ägnar visade uppsatsen åt Adolf Fredrik -). hvar-

efter den blef d. 6 Nov. till Hemliga Utskottet öf-

verlemnad.

A sin sida hade Adolf Fredrik på samma gång

i ordning en annan skrift, uppsatt af Dalin •*) samt

efter föregående öfverläggningar derom med Lovisa

Ulrika och Erik Brahe, och han lät den nu upp-
läsas för rådsherrarna. Den var icke ett svar pä
dessas uppsats, utan ett konungens eget vädjande

till ständerna i ofta omtalade tvist. Afven konungen
började sin uppsats med att omtala, huru han längtat

efter ständerna såsom sina bästa vänner för att

Txunna med dem öfverlägga om deras och sitt eget

hasta. Afven han förMarade sig tro på välmenin-

gen hos rådets personer, men icke på rigtigheten i

deras åsigter. Någon verklig granskning af rådets

skäl, någon på lag grundad vederläggning af deras

på lag grundade påståenden kunde han likväl icke

åstadkomma, icke ens försöka. Deremot bemödade
han sig att ådagalägga, det rådets på de anförda

lagrummen grundade påståenden vore obilliga, vore

skadliga. Han hade trott, hette det, att han i

sitt honunga-ämhete egde näst Guds ord och eget

samvete intet annat rättesnöre att följa än grund-
lagarna och sin egen försäkran; men dessa hade
rådsherrarna tolkat på ett sätt, som betog honom
hans kungliga rättigheter och förböd honom skär-

skåda de skäl, rådsherrarna anfört. Mest smärtade
honom de rykten, man utspridt; nämligen, att han

M Tessin och Tessiniaua s. 172 berättar, att några riksråd,

fruktande framtida efterräkningar, iulemnade till konungen hem-
liga insagor mot den ätgerd, i hvilken de nu ansågo sig tvungna
att deltaga.

^) Rådsprot. d. 6 Nov. 1755.
') Några säga af Erik Wrangel. Se Ständernas Kommiss.

Registratur om E. Wrangel.
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varit okunnig om lagen, att han låtit förleda sig

af onda niennisJcor, och att han gifvit anledning till

våldsamma försök mot friheten; då han likväl för-
säkrade sig aldrig hafva handlat hvarken mot den
°Mer mot grundlagarna, titan tvärtom hölle för dem
kvar blodsdroppe osparad, och har jag, sade han, mig
veterligen aldrigföretagit något motgrundlagarna eller

mot min konungaförsäkran. Slutligen hette det: njag

ihar af vördnad för Guds underbara skickelse och

för att bistå och styra detta rike öfvergifvit och

'Uppoffrat mitt fädernearf och flere ganska kära
förmåner; jag har på god tro förbundit mitt öde

mied detta landets, och jag vågar för dess bästa

'allt, hvad jag på jorden eger. Men om jag, det

)Gud förbjude, blefve af nu anförda svårigheter

>satt ur stånd att fullgöra mitt rena uppsåt och

iJijertelag för Svea rike, så skulle jag långt häldre

mlja återgifva en spira, den Gud och riksens stän-

iders fria val mig anförtrott, än densamma med
iängslan och utan konungslig värdighet föra.-» Den
5 Nov., samma dag rådets uppsats öfverlemnades

\t Hemliga Utskottet, infann sig konungen i råd-

iammaren samt lät ditkalla de fyra ståndens talman
)ch lemnade dem hvar sitt exemplar af denna sin

ikrift, med uppdrag att meddela dem åt sina

»tand '), hvarpå dock Höpken genast, och innan

almännen hunnit afträda, förbehöll åt rådet rättig-

tet att vid konungens ofvannämnda framställning
?{ afgifva de upplysningar, tidens korthet nu icke

nedgaf.
Redan dagen derpå eller d. 7 Nov. inlemnades

Jessa up|)Iysningar, detta rådets svar. Der ådaga-
ades tydligen, att enligt gällande lag skulle konun-
gen följa, hvad rådets flertal beslutit, och att han
'eke egde rättighet efter eget bepröfvande och samvete,

iåsom han sagt, antaga eller förkasta deras mening.

') S. 9t.
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J)et hette vidare: intet exempel finnes, att ett fritt

folk Itindit sitt öde vid regentens samvete, oeh hur
i Sverge stadgar lagen, att riket skall styras icke

efter konungens samvete, utan efter lag. Men sedan

nu ständerna just af hans majestäts eget andra-

gande förnummit, hvad fara riket öfverhänger,

så antvarda riksråden ånyo denna landets vådliga

helägcnhet till ständernas ömma och verksamma
omsorg.

Den 10 Nov. var konungens återsvar färdigt, och

detta mer undfallande än den förra skriften. Han
sökte nämligen numera att bortblanda saken och

påstod, det han aldrig ämnat sätta sig emot rådets

flertal ^), hvars heslut bör enligt grundlagens tydliga

ord såsom gällande utfärdas; men att han trott sig

cga pligt och rättighet att föra till protokollet sina

föreställningar vid de heslut, han ansåg stridande

mot rikets välfärd och sin egen ed -) ; likaså att

han hörde hefrias från att underskrifva sådana
heslut, häldst de redan utan hans underskrift oclt

med hlott rådets vore gällande. Denna uppsats lät

Adolf Fredrik i sin egen närvaro uppläsa för rådet,

och förklarade tillika, att den skulle sedermera lem-
nas åt ständerna. Men härvid gjorde Höpken den

på lag grundade anmärkning 3), att enligt riksdags-

ordningens 13 och i synnerhet konunga-försäkrans

8 § egde Adolf Fredrik alldeles icke rättighet att

omedelbart gå till ständerna med andra propositioner

än sådana, som vore med råds rade utfärdade och
vederbörligen kontrasignerade. Just härvid och af

någon tillfällig anledning inträdde i rådkammaren en

ständernas deputation. Adolf Fredrik begagnade till-

fället och anförde hos dessa folkombud klagomål

') Detta hade han likväl flere gånger gjort, och just detta

var ursprungliga orsaken till tvisten.

*) Detta hade ej heller, så vidt oss kunnigt är, blifvit ho-
nom vägradt.

^) Danska min. br. d. 11 Xov. 1755.
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deröfver, att rådsherrarna velat hindra honom frän

att omedelbart vända sig till rikets ständer, hvarpå

Höpken genast svarade, att rådet endast påmint

hans majestät derom, att sådana meddelanden borde

ske med råds rade i). I verkligheten hade ock ko-

nungen redan d. 6 Nov. fått och fick nu ytterligare

äfven d. 10 omedelbart vända sig till ständerna, utan

att rådet sådant hindrade. De fruktade förmodligen

att, genom strängt vidhållande af nämnde lagrum,

blottställa sig för den misstanken att vilja från stän-

dernas kunskap undanhålla de kanske för rådet

menliga upplysningar, som konungen möjligtvis hade
att meddela.

Hans nu d. 10 Nov. aflemnade skrift innehöll

utom det redan anförda åtskilligt annat, som rådet

ansåg sig böra i en ny skrifvelse af d. 12 Nov.

närmare belysa eller vederlägga. 1 skriften af d. 7

Nov. hade nämligen rådet talat om en riket öfver-

hängande fara och om dess vådliga belägenhet. 1

sitt svar d. 10 Nov. begärde Adolf Fredrik få veta,

livad rådsherrarna menade med nämnde ord. 1 sitt

återsvar d. 12 Nov. sade rådet, att för ett fritt folk

kunde ingen större fara ujpx^stå, än den, att hotas med
frihetens förlust, äfven under en mild och nådig ko-

nung; — och den, att lagligt fattade beshit icke verk-

ställas, och att lagen sålunda försättes i overksam-

het. Sådant tillstånd måste rådet kalla en vådlig

belägenhet. I skriften d. 10 Nov. hade Adolf Fredrik

antydt, huru hans vägran att tmderskrifva åtskilliga

beslut icke vore orsaken till dröjsmålet med deras

verkställande; ty enligt gällande lag borde beslut,

fattade och underskrifna af rådets Jiertal, utfärdas

och verkställas, antingen de vore af konungen un-

dertecknade eller ej. I sitt genmäle d. 12 Nov.

svarade rådet: att utfärda beslut, underskrifna blott

af oss, men icke af hans maj:t, deriill har hitintills

') Kadsprot. d. 10 Nov. 1755.
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ingen Mar lag ') berättigat oss i annat fall, än då

hans majestät vore från underskrift-ande hindrad

af sjukdom eller frånvaro. Men emedan hans ma-
jestät vid nu ifrågavarande tillfällen icke varit af
någon sådan omständighet hindrad, hafva vi icke

velat tillgripa en åtgerd, som sktille titmärka brist

2)å vördnad för hans majestät och både itiotn och

utom Sverge nedsätta dess anseende. Troligt är

dock, att rädslierrarna härvid varit ledda mindre af

omsorg för majestätet, än af den stränga lagenlighet,

som de under dessa tvister alltid iakttogo, och tillika

af omsorg för sig sjelfva; nämligen af den farhågan,

att kungörelser, utfärdade utan konungens och med
blott rådets namn, skulle förorsaka undran och oro

samt gifva anledning till rop om aristokratiska magt-
inkräktningar m. m., alltsammans med fara för be-

ståndet af deras eget välde -). Det var dock dessa

tvister och dessa omständigheter, som kort härefter

föranledde det sednare införandet af den kungliga

namnstämpeln, hvarom mera framdeles ^).

') Nämligen icke regeriugs-formens 16 §. — Riksdags-ord-

ningens 20 § medgaf visserligen åt rådet en dylik magt, mei
blott rörande sådana mål, som ständerna beslutat.

^) Fredr. Sparres Journal, förvarad i arkivet på Eriksberg,

innehåller under den 14 Maj 1759, att Tessin då berättade, hurv

han under brytningarna vid ifrågavarande riksdag flere gånger bad

rådsherrarna i förening nedlägga sina ämbeten och taga plats bland

ständerna, hvilka derigenom skulle blifvii så förstärkta, att ingen

regering hade sedermera kunnat våga från deras föreskrifter afvika

.

3) I Biischings Magasin, 12. 8—14, tryckt 1778 och således

under Gustaf den tredjes tid, finnas inryckta Adolf Fredriks tvänne

här ofvan omtalade skrifvelser, men ingen bland rådets afgifna

upplysningar och svar; ehuru dessa voro tryckta tillsammans med
konungens redan 1756 i en serskild skrift och 1761 i Modées
verk. Man lemnade utlandet i okunnighet om denna sida af

saken, och det var genom sådana ensidiga meddelanden, som man
lockade främmande vetenskapsmän till den ensidiga uppfattning

af nämnde tid, som hos dem ofta anträffas. Naturligtvis vågade

under Gustaf den tredjes tid ingen svensk höja sin röst mot
denna förfalskning af historien.
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Vi hafva sett hufvud-innehållet af de skrifter,

som vexlades under denna sällsamma rättegång, ocli

huru de i en slags likhet med förhållandet i tvister

mellan enskilda personer bestodo af libell, exceptio i),

replica och duplica, detta rörande formen. Rörande
bevisningen hvilade, såsom vi förut anmärkt, rådets

satser på gällande lagars tydliga bokstaf; konungens
deremot dels på mindre tydliga tolkningar af samma
lag, dels och än mer på den åsigt, att just dessa

lagar voro i sig sjelfva obilliga eller åtminstone att

de enligt rådets tillämpning ledde till obilliga följder

och derföre icke borde efterlefvas.

Vi hafva äfven sett, huru både konungen och
rådet hvar för sig icke blott vädjade tili ständerna,

utan ock nedläto sig till smicker för dessa sina

domare. Lätt är att finna, huru sådant skulle till

vådlig höjd uppblåsa folkombudens sjelfkärlek och

anspråk; en följd, hvilken några långsyntare perso-

ner redan då förutsågo, och som ej heller länge

uteblef.

STÄNDERNAS UTSLAG I RÄTTEGÅNGEN MELLAN KONUNGEN
OCH RÅDET.

De tvistande parternas ofvan omtalade skrifter

hade emellertid blilvit öfverantvardade till ständerna,

af hvilka målet skulle afdömas. Fersen föreslog då, atf

till sakens föregående behandling och utredning borde
nedsättas en så kallad Stor Sekret Deputation, d.

v. s. ett betydligen utvidgadt Hemligt Utskott, be-
stående af icke blott adel, prester och borgare, utan

ock af bönder. Några det sistnämnde ståndets med-
lemmar blefvo ock intagna i den deputation, som
skulle granska råds-protokollerna; det ena med det

') Adolf Fredriks forsla skrift var dock sjulf mer cti iibcll

än en exceptio, se sid. 118; och rudcts tredje skrift en slag*

triplica, om vi sä få uttrycka oss.
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andra i alsipt alt allnjogens ombud måtte få med
egna ögon se verkliga förhållandet och sedermera
icke kunna nnssledas genom falska framställningar;

ej heller retas, såsom de der vore af medstånden
föraktade och iHeslutna.

Förslaget om denna deputation förorsakade pä
riddarhuset en tvist, som varade flore dagar. Hof-
partiets talmän voro Axel Reuterholm, Karl Johan
Kidderstolpe, Hudbeck, Ungern Sternberg, Erik AVran-
gel m. fl. A andra sidan framträdde Henning Gyl-

lenborg och utropade: mina herrar! låtom oss komma
ihåg fosterlands-vännernas valspråJc: pro patria
et lihertate^). Frihets-partiets åsigter försvarades

ock af många, t. ex. Henrik Roje, Lorentz Creutz,

Karl Gustaf Cronhjort, Pechlin, Ulrik SchefTer och

Henrik Wrede. Fersens förslag blef slutligen an-
taget, hvilket exempel sedermera följdes af de tre

andra stånden '-).

Till ledamöter i denna deputation valde stän-

derna nästan endast sådana personer, som hörde
till frihets-partiet •*). De sammanträdde genast, och
lingo del af alla såväl konungens som rådets skrifter.

Deputationen jemnförde sedermera dessas innehåll

med regeringsform, riksdags-ordning och konunga-
försäkran, och tillkallade ytterligare rådsherrarna för

att aflordra dem hvarjehanda upplysningar. Inom
några få dagar och, som det tyckes, utan några

svårare tvister *) blef granskningen slutad och saken
afgjord, så att man redan d. 15 November uppsatte

') För fäderneslaud och frihet.

-) Enligt Fersen 2. 68, men enligt Gelehrte Abhandlungen
af Biisching sidd. 39, 40 tyckes, som först borgare-, sedermera
bonde- och derpä preste-stånden och sist adeln antagit förslaget.

') Stundom ser det ut, som hela de fataliga preste- och
borgare-stånden varit tillkallade.

"•) Enligt uppgift af Erik Persson i Herrsta hafva Cronhiort
och en bland presterna gjort bevekliga föreställningar till fördel

för hofvet.
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det betänkande, som deputationen skulle till stän-

derna afgifva. Deri blefvo rörande grundlagens tolk-

ning rådets åsigter och skäl gillade såsom med sanna
förhållandet öfverensstämmande, hvaremot konungens
anspråk underkändes. Med hänsyn till sjelfva de

omtvistade befordringarna lät man förstå, att sådana
frågor kunde på vanlig väg afgöras och konungens
utnämningar dymedelst erhålla stadfästelse, i fall de
förtjenade en sådan. Afven denna sak blef dock i

förväg på sätt och vis afgjord, ty genom ett protokolls-

utdrag af d. 17 Nov. intygade deputationen, att råds-

herrarna allt sedan 1751 hade med vaksamhet sökt

upprätthålla rikets grundlagar, och soui intyg derom
bifogades rådsprotokollen rörande flere bland just

besagde mål. Deputationen iiade älven låtit upp-
sätta förslag till den skrifvelse, som ständerna borde
åt konungen om sina åsigter afgifva; en skrifvelse

som med åberopande af nämnde skäl förklarade, att

ständerna godkände rådets uppfattning af grundlagens
innehåll. Ordalagen voro mycket bestämda, t. o. m.
stränga. Några säga, att de flutit ur Hermansons
penna, ehuru de fiiuias undertecknade af Torpadius.

Deputationens ofvannämnde betänkande och

föreslagna skrifvelse blefvo nu till ståndens pröfning

hemställda. Först bland alla yttrade sig borgrarna,

hvilka gillade deputationens äsigt och föreslagna bref

och det sednaro äfven med de allvarsamma orda-
lag, detta ursprungligen innehöll. 1 preste-ståndet

förekom saken d. 18 Nov., då Troilius anmärkte
dess vigt; ty, sade han, det ar på en gång en causa
regis och causa Icgis '). Ofverläggningarna varade
ock hela fyra dagar och holpartiet hade många sak-

förare, t. ex. Benzelstierna, Celsius, Hauswolf, Träd-
gårdh och Ziebeth m. 11. Tvisten rörde dock mindre
sjelfva hufvudfrågan, grundlagsfrågan, i hvilken man
instämde med de andra stånden, än ordalagen i

') Konungens sak ocli lagens sak.
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brefvet till konimf^en, hvilka man påstod borde ådaga-

lägga mer ömhet för hans person, hvarpå Halenius

svarade: ömlieien för honungen hör dock ej gå så

långt, att den förtager ömheten för lag och ordning.

Efter mycket talande fram och åter uppsköts afgö-

randet till d. 20 Nov., men tvisten fortgick äfven

då med samma häftighet. Många begärde ändringar

i skrifvelsen, hvilket dock Halenius fann mindre
passande, emedan nästan hela ståndet setat i de-

putationen och deltagit i hrefvets tqjpsättande. Många
talade ock om pligten att icke stöta eller såra ko-
nungen, hvarpå Troilius svarade: Jag hoppas der-

emot, att hans majestät skall upptaga vår föreställ-

ning såsom ett öfvertygande bevis på vår ömhet för
hans så timliga som andliga välfärd. Jag medgifver

gerna en mildring, som ställer vår hedröfvade ko-

nung till freds; men icke en mildring, som styrker

honom att bryta ed och lag. Hvad hittills i den
vägen skett af missförstånd, kan hädanefter rättas

och aflijelpas. Men om vi säga, att, hvad mot lag

blifvit påbegynt, kan likaledes mot lag fortsättas, då
förstår jag ej annat, än att vi sjelfva bryta mot ed
ocJi lag och tillika styrka hans mcijestät att göra
likaledes. En sådan mildring strider mot min öf-

vertygelse och mot mitt samvete, och denna förkla-

ring aflägger jag inför min Gud och är beredd att

aflägga den också inför min herre och konung.
Dixi et salvavi^). Många instämde häri, men många
talade ock för mildrade ordalag. Förslag i den vä-

gen gjordes, men fåfängt, och målet blef än en gång

uppskjutet. Nästa dag, d. v. s. d. 21 Nov., kom
man slutligen öfverens om ett förslag, som visser-

ligen innehöll allt, hvad deputationen i hufvudfrågan

sagt, men som uteslöt några mer skarpa uttryck

och äfven de förut omtalade orden om rikets våd-

liga belägenhet, hvilka syftade på de svårigheter,

') Jag har sagt miu mening och friUsat min själ.
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konungens anspråk och vägrade underskrifter för-

orsakat. Detta förslag meddelades åt de andra

stånden och blef antaget af bönderna samt af borg-

rarna, af de sednare likväl med villkor, att uttrycket

om rikets vådliga belägenhet skulle qvarstå. Renhorn
i spetsen för en deputation förklarade nämligen, att,

om presterna icke insatte nämnde ord, skulle borgare-

ståndet frångå presternas mildrings-förslag och återgå

till den strängare skrifvelse. Stora Sekreta Deputa-
tionen framlaggt. Halenius rådde nu presterna att

foga sig efter borgare-ståndets önskan, och likaså

gjorde Troilius, hvilken tillika anmärkte, att han
icke kunde förstå, hvad ondt det låge i ordet ^wådlign.

Hauswolf mente, att det likväl innehure en ohöfiighet

mot konungen och skulle ådraga presterna ett omildt

omdöme. Troilius svarade: om det ådrager oss ett

ondt omdöme, skall det likväl icke ådraga oss ett

ondt samvete. Borgare-ståndets förslag antogs, och
orden om rikets vådliga belägenhet blefvo i skrif-

velsen återinsatta *).

Mycket långvarig och svår blef äfven på riddar-

huset samma tvist. Hofpartiets ena syftemål der-

under var att söka draga öfverläggningarna och upp-
märksamheten från den egentliga frågan, nämligen

om grundlagens rätta förstånd, och till biomständig-

heterna, nämligen de enskilda befordringarnas rätt-

visa eller orättvisa, och att således i dessa sednare

bortblanda och komma ifrån den förra; men Fersen,

som landtmarskalk, återförde ständigt öfverläggnin-

garna till dessas egentliga föremål. VAt annat hof-

partiets syfte var, att få sakens afgörande u[)pskju-

tet, nämligen för att skafTa sig längre tid till bear-

betande af ståndens och i synnerhet af böndernas
tänkesätt. Man förehar ock det i sig sjelft vigtiga

skälet, att ständerna borde få tid att sjelfva undersöka
ifrågavarande rädsprotokoU; men då blefvo besagde

') Pre8te-8tSndet8 protok. d. 13—28 Nov. 1755.
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j)a|)per också genast till granskning utlemnade, livadan

ock detta uppskofsskäl förföll. D. 22 Nov. skred

slutiigon riddarhiiset till omriistning. Stora Sekreta

Depiitationons betänkande samt föreslagna href till

konungen, det sednare med den af prester och

borgare beviljade mildringen, blefvo nu af riddar-

husot gillade och antagna med den stora öfvervigten

af 550 mot 86. När omröstningen skulle begynna,

gingo Brahe och Ungern Sternberg bort; de ville icke

i densamma deltaga.

Under dessa öfverläggningar och tvister min-
skades dag för dag antalet af hofpartiets anhängare.

Som orsak har man uppgifvit den mer och mer
tydligt framträdande lagenligheten i rådets påståen-

den, hvarför ock, märkligt nog, hofpartiet nu mera
icke ens försökte att bestrida denna deras egenskap,

utan i stället antingen att framhålla den s. k. obil-

ligheten i lagbuden samt hårdheten i deras tillämp-

ning, — eller att afleda öfverläggningen frän liufvud-

ämnet, eller ock. att utverka uppskof. En annan
orsak till hofpartiets förminskning anföres ock; näm-
ligen, att Adolf Fredrik inbillade sig kunna skrämma
ständerna och derföre just under dessa öfverlägg- !

ningar tillskickade dem ett nytt bref, innehållande I

ungefär samma skäi som förut, men i myndigare t

ton och beledsagade af den förklaring, att, om Kung-
lighetens lagliga rättigheter blefre honom förnehade,
ansåge han sig lycMigare som furste af Holstein

och som hishop i Eutin, än som koming i Sverge^).

Denna hotelse blef icke väl upptagen, och många
personer, och bland dem gardes-löjtnanten grefve

i

Creutz, en driftig herre, som förut varit hofvets
jj

ifriga anhängare, öfvergingo till frihetsmännen. En
annan orsak till de många dylika affall, som nu
inträffade, låg väl i menniskornas vanliga benägenhet

') Fer3en3 berättelse 2. 69. Men mäane ej Fersen här

menat det Adolf Fredriks bref, som redan är omtaladt, se sid. 119.
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att vid svårare brytningar häldst sluta sig till det

segrande partiet.

Bonde-ståndet hade, som nämndt är, antagit

presternas första förslag till den skrifvelse, som
skulle åt konungen öfverlemnas. Men när de tre

högre stånden sedermera i densamma återinförde

orden om rikets fådliga belägenhet, blef bonde-

ståndet missnöjdt och ville ej på länge samtycka till

förändringen. På grund af detta skäl, eller svepskäl,

och till följe af många och starka bearbetningar, om
hvilka mera här nedan, uppsköt bonde-ståndet sitt

beslut dag efter dag och under de tre högre stån-

dens växande otålighet. xVndtligen d. 28 Nov. fogade

sig bönderna, och antogo de tre andra ståndens

besagde förslag.

Dettas hufvudsakiiga innehåll var följande. Ur
konungens nådiga föreställningar hade ständerna

med oro inhemtat rikets nuvarande vådliga och be-

kymmersamma belägenhet till följe deraf, att ko-

nungen ansåg sig kunna vägra sin underskrift på
sådana af rådets flertal fattade beslut, som icke

öfverensstämde med hans öfvcrtygclse och samvete.

Men, hette det vidare, eders majestät täckes härvid

nådigast finna, huru vår frihet är bunden vid lagen

och vid rådets ansvar, och att, om flertalets beslut

icke gå i verkställighet, afstannar det riks-styrelsens

jemna och orubbade lopp, som bör bibehållas, och utan

hvilket ingen säkerhet finnes för konung eller under-

såtare. Till bevis för denna åsigt, om hvilken något

tvifvelsmål icke bör ega rum, torde anförandet af
skäl anses öfverflödigt. Men riksens ständer våga

dock att inför eders kongl. majestät åberopa några

sådana, t. ex. dess egen dyra försäkran; nämligen,

att, när rådet funnit någon af eders majestät i

nåder gjord utnämning mindre öfvercnsstämmande

med lag och rättvisa, vill eders majestät låta rådets

tankar och utlåtelser efter de flesta rösterna hos sig

Fryxdls Ber. XXXIX. «
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[liilla och till sysslan utnämna någon annan, mot
livilken ingen påyninnelse han anföras; likaså, att

enligt den besvurna regerings-formen kongl. niaj:t

alltid antager, hvad de ftesta af riksens råd för-
klarat vara nyttigast. Up2^å dessa eders maj:ts ord

och löften hafva ständerna och hela menigheten hyggt

sin tro och huldhet. Uti deras cfterlefnad ligger

ock eders maj:fs sanna ära samt konungsliga magi
och säkerhet. Riksens ständer skola dock alltid noga
undersöka, om rådet i något fall trädt eders maje-

stäts höghet och i lagen grundade rättigheter för-
när, och de kunna underdånigast försäkra, att det

i sådant fall skall hlifva deras angelägnaste göro-

mål att ställa dylika rådsherrar till strängt ansvar.

Men eljest kimna icke i riksstyrelsen dessa herrar

skiljas från eders majestäts nådiga förtroende^); ty

att detta åtnjuta är en rättighet, som de lagligcn

innehafva, icke blott för deras 2^C'>'soners, utan ock

för deras ämbetens och derjemnte för riksens stän-

ders skull, hvilka sednares fullmägtige de äro; hvadan
ock, i fall eders majestät i nyss besagde afseenden
söndrade sig från rådet, skulle sådant innebära
tillika en söndring från riksens ständer. Vi hysa
följaktligen den t<nderdåniga förtröstan och fram-
ställa den underdåniga anhållan, det täckes eders

kongl. maj:t gifva våra grundlagar deras fulla verk-

ställighet, på det nu och i framtiden må förekommas
allt, som kan föranleda sådana bekymtnersamma
omständigheter, som denna gång hos riksens ständer

förevarit.

D. 28 Nov. blef denna skrift undertecknad af

de fyra ståndens talmän Fersen, Benzelius, Kiernian

och Olof Håkansson. Den följande nattens och

morgonstundens uppträden skola i nästa afdelnin?

serskildt berättas. Men efter dessas shit och frampå

') Dermed menades väl, att konungen skulle med underskrift

bekräfta, hvad rådets flertal ansett för bäst vara.
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dagen d. 29 Nov. blef skrifvelsen af de nämnde tal-

männen och af stora deputationer från alla fyra

stånden åt konungen i sittande råd öfverlemnad, och
dermed var denna märkvärdiga rättegång afslutad,

och svenska folkets ombud hade derjemnte högtidligt

och lagligen gifvit tillkänna, att de ville behålla och
försvara sin fria statsförfattning, hvilket tillika för

denna gång ådagalade, att de alldeles icke ville un-
derkasta sig något Lovisa Ulrikas välde eller envälde.

Dagen efter ständernas afgifna utslag flyttade

hofvet ut till Ulriksdal för att der hela vintern ige-

nom förblifva, enligt drottningens tillkännagifna be-
slut att så mycket möjligt undvika hvarje beröring
med de i Stockholm församlade ständerna ^).

Adolf Fredrik hade, som vi minnas, hotat ned-
lägga regeringen och återvända till sin födelsebygd,

i fall ständerna afsloge hans framställda önskningar.
De afslogos; men han qvarstannade i Svorge.

UPPLOPPET 1 BONDE-STÅNDET D. 29 NOV. 1755.

Framlemnandet till konungen af ofvannämnda
skrift höll på att blifva förhindradt genom ett upp-
lopp bland riksdags-bönderna, hvilket jemnte dess

iorberedelser vi här nedanför skola i sitt samman-
hang beskrifva.

Vid riksdagens början räknade, som nämndt är,

liofvet på en del af presterna och adeln, men för-

nämligast på bonde-ståndet. Snart såc; man dock
llertalet af de två förstnämnda öfvergå till frihets-

inärmen, och bönderna tycktes bereda sig att följa

exemplet '^). Detta hotade hofpartiot med ett af-

') Rådsprot. — Uppsala. Kosenh. saml. — Danska oeh

preuss. min. br.

*) Motpartiet påstod, att guiioni Fredrik Gyllenborg och r)li)f

Håkansson hade för sådant iindanifil iO- till 50,000 pliitar blitVit

.itdelade. Se Uppsala Itosenhanska sainl. Unistiindliche Jicricht

?on der Braheschen Sache, en partiskrift, lidande af niuiiga orig-

iga nppgifter.
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görande ofh fullständigt nederlag. Till lörekom-
mandc deraf sökte man ock med växande ifvor och
ansträngning att stadfästa gamla och vinna nya an-

hängare bland riksdags-bönderna; och det var i

sådan afsigt, man under denna vigtiga brytningstid

vidtog följande anstalter.

Vi påminna om de uppgifter och åsigter, man
till allmogens uppretande hade hela tiden bortåt

användt, nämligen klagomålen öfver konungamagtens
otillbörliga nedsättande, öfver aristokratiens hotande

öfvermagt, om ett tillämnadt råds- och adelsvälde,

o. s. v. Samma framställningar blefvo fortfarande

också under riksdagens början begagnade. Som ser-

skild utgångspunkt och retemedel denna gång an-

vände man i synnerhet den förut berättade tilldra-

gelsen; nämligen, att frihets-partiet hade under riks-

mötets första dagar låtit ur bonde-ståndet utvotera

Jan Persson från Tuna. Atgerden ansågs af många
som en orättvisa, och väckte mycket missnöje. Man-
nen utmålades nu som ett oskyldigt partiofter och

blef derföre och genom sitt goda hufvud, sin talande

tunga, sin långa riksdagsvana och sina många riks-

dags-bekantskaper en bland frihets-partiets farligaste

vedersakare, den der, ehuru utestängd från ståndet,

likväl med mycken framgång bearbetade dess med-
lemmar. Bredvid honom begagnade hofpartiet för

samma ändamål en mängd andra handtlangare. En
sådan var hofrätts-auskultanten Fernbom. Biträdd

af en magister Söderberg, hade han skrifvit en po-

litisk saga, kallad Djurens regering ^), hvilken be-
gabbade Sverges dä varande statsskick. Den blef

läst och gillad af både Dalin och Adolf Fredrik
samt i hemlighet tryckt och vid riksdagen utspridd.

För att göra dess innehåll än mera kändt, ville man
t. o. m. införa den i hofpartiets språkrör, de Lärda

') En bearbetning af den bekanta holländska dikten Reinicke

Fuchs.
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Tidningarna. Sjelf kom Fernbom till en viss grad

in i Adolf Fredriks förtroende och fick på garderob-

vägen föra till honom sådana riksdags-bönder, som
skulle ytterligare och personligen bearbetas. En
annan handtlangare var en bataljons-predikant vid

VA^esterbottens regemente vid namn Forbus, hvilken

stundom med biträde af en hoflakej Ljung sökte

hetsa bönderna mot rådet och mot Olof Håkansson,
hvilken Forbus rådde dem att jemnte sekreteraren

kasta ut genom fönstret. En tredje var en kapten

Hästsko, hvilken på riddarhuset försvarade hofpartiet

och sökte dess emellan uppvigla riksdags-bönderna,

i synnerhet dem från Finnland. Den Ijerde var en

lifdrabant vid namn Silfverhiclm. Denne hade tagit

penningar först frän frihets-partiet genom Fredrik

Gyllenborg, och sedermera likaså från hofpartiet ge-

nom Erik Wrangel. Han blef slutligen en af denne
sednares verksammaste handtlangare och utdelade

mutor jemnte eggande föreställningar öfvcr allt, men
i synnerhet åt bönderna. Dessa hade han ofta till

ett antal af 20 till 30 församlade hos sig eller på
källare, då han välfägnade och tillika uppmuntrade
dem, bland annat med försäkran derom, att hofvet

väntade 00,000 man utländska troppar till hjelp.

En femte, kaj)ten Börje Filip Skeckta, bekant sedan
riksdagen 174(), hade för sina åt det unga hofvet

då gjorda tjenster blifvit belönad med stjernan af

den sedermera stiftade kongl. svärds-orden '), och
framgick också nu på samma bana och med om
möjligt ökad ifver, talade med riksdags-bönderna
oin den höga nåd, han åtnjöt hos Adolf Fredrik,

om denne konungs stora dygder, om rådets och

Olof Håkanssons brottsliga afsigter, om sr)art före-

stående stora förändringar, så stora, att Stockholms
rännstenar skulle sJiölJas of hlod, allt detta i rigt-

ning att reta bönderna till uppror. En sjette och

M Hiirmed riittas deu uppgift, som förefinnes i 37 del. s. 211.
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kanske den verksammaste var hofmästaron för de

kungliga pagerna, Severin Breda, hvilken 1747 var

ståndets kanslist och sedan den tiden personligen

bekant med några dess medlemmar. Han började

nu att dels ensam, dels i sällskap med Jan Persson
och Borath samla än på ena, än på andra källaren

hopar af riksdags-bönder och med allehanda skäl

och föreställningar och med allehanda mutor af

välfägnad och penningar värfva dem för hofvets af-

sigter. De högste ledarne, Brahe och Horn, läto

genom dessa och andra underordnade personer ut-

dela mycket penningar, hvarjemnte den förre varnade
bönderna för den aristokrati, hvilken rådet, sade

han, ville införa. Att hofvet deltog i stämpiingarna,

t. o, m. förnämligast ledde dem, kunde ej för skarp-

syntare ögon döljas; ty allt för ofta sågos hoflakejer

springa mellan riksdags-bönderna. Bland de per-

soner, som mest sökte upphetsa sinnesstämningen,

hörde ock de flesta till konungens omgifning, t. ex.

hofmarskalken Horn, de kungliga pagernas två hof-

mästare Ichsell och Breda, page-fäktmästaren Borath,

lifdrabanten Silfverhielm jemnte flere andra, hvilka

vi dock till följe af deras obetydlighet hafva med
tystnad förbigått. Adolf Fredrik sjelf deltog t. o. m.
personligen och ofta nog i rörelsen. Icke en utan

många gånger blefvo riksdags-bönder i),
t. ex. en

Erik Persson, Lars Larsson, Erik Johansson och
många andra genom garderob-vägen till honom in-

förda, stundom af Fernbom, stundom af någon för-

trogen hoflakej och detta icke blott enskilda per-
soner, utan stundom flere tillsammans. Dessa blefvo

dä undfägnade med vin och vänskapsbetygelser och
i mer eller mindre tydliga ordalag uppmanade att

understödja konungens framställda önskningar. Man

') Mångfaldiga bevis härom förekomma i de tryckta domarna
öfver deltagarue i bonde-upploppet; och än mer i de ransaknings-

protokoll, som fördes i Riksens Ständers Kommissjon.
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har många berättelser om sådana uppträden. Man
såg bönder komma iit från konungens rum, gråtande

öfver det sätt, hvarpå de trodde honom hafva blifvit

bemött; och vid ett sådant tillfälle utbrast Lars

Larsson i svordomar öfver dem, som kunde miss-

handla en sä god och mild herre; och en annan
gång hördes han säga: år 1743 räddade hans ma-
jestät Sverge, men får nu derför uppbära en sådan
lön, som. vi för ögonen se. Riksdagsmannen Anders
Olofsson från Ferglanda pä Dalsland uppgifves hafva

om ett sådant sitt företräde berättat, huru Jconungen

klappat honom på axeln, bedt honom ej mottaga
penningar '), lofvat åt honom och hans Icamrater

hederliga belöningar och åt Änders Olofsson sjclf

en honungens bröstbild att bära som hederstecken; —
och vidare, huru, när man anmälde några i för-
maket räntande herrar, konungen undangömde An-
ders Olofsson med kamrater bakom några gardiner,

der de dock fngo vin att under tiden läska sig

med; — huru, sedan herrarna bortgått, Adolf Fredrik
återkommit, klappat Anders Olofsson på axeln, kra-

mat hans handel bjudit honom snus ur sin dosa,

lofvat honom en lista på de ofjicerare, som voro

välsinnade, och sagt, att, hvad körningen ötiskade,

var endast tillräcklig magt att fullgöra sin pligt,

utan att dervid afrådsherrarnas omröstning hindras '-).

1) Af Fredrik Gyllenborg?

^) Berättelsen om detta uppträde iir Icmnad af tviinuc vittnen,

livilka sade sig hafva hört den frän Anders Olofssons egen mun.
Men märkas bör, att denne nekat till åtskilliga uppgifter deri,

och att bemälte vittnen, Valtinsson och Mellin, efter all anled-

ning voro af frihets-partiet begagnade till förledande lockfåglar.

Svart är att afgöra, om ofvanstiiende berättelse alltigenom inne-

håller verklig sanning, fastän Anders Olofsson förnekade en del

deraf; eller om han för att skryta med crhällna hedersbevisuingar

hade sjelf tilldiktat ett och annat, som han sedermera nödgades

återtaga; eller om vittnena sjelfva gjort vid hans berättelse nilgra

tillägg, som de trodde skulle falla sina partiherrar i smaken.

Det hela af berättelsen öfverensstämmer dock med flere andra
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Vid ett sådant besök på slottet förklarade Krik Jo-

hansson från Munktorp sin tacksamhet för konuti-

gens nåd att, såsom nu sTcedde, mottaga sina fattiga

undersäter. Adolf Fredrik svarade, att han aldrig

lägrade någon tillträde, utan var tvärtom glad öfver

besök af honde-ståndeis medlemmar. Han frågade

tillika, Jivad Erih Johansson tyckte om konungens

och rådets skriftvexlingar. — Illa, svarade riksdags-

mannen, hvarpå Adolf Fredrik utbrast: ja, Gud
hjelpe mig!

Dessa bearbetningar voro visst icke okända för

frihets-partiets ledare, ehuru man på länge icke hade

om enskildheterna så nära kunskap, att någon laglig

anklagelse kunde derpå grundas. Partiet sökte dock

på allehanda sätt trygga sin ställning och förbereda

sin seger. Det utdelade genom Fredrik Gyllenborg

stora summor fransyska penningar. Det underhöll

en serskild af Hemliga Utskottet lönad polis, så att

P'ersen beständigt visste, hvar Erik Wrangel före-

gående dygnet varit, och kunde gissa, till hvad han

förehaft. Det är dessutom väl icke bevisadt, dock

ganska sannolikt, att frihets-partiets ledare hade i

sin sold åtskilliga personer, en hof-auditör Valtinson,

en löjtnant Bagge, en kapellmästare Brandt, en sluss-

skrifvare Mellin, somliga säga ock kyrkoherden Rut-

ström, hvilka med slösande välfägnad eller låtsad

vänskap lockade ur några oförsigtigare personer,

serdeles riksdags-bönder, de förtroenden, som dessa

genom hofpartiets utliggare erhållit. Ofvannämnde
mutor 1), de tre högre ståndens exempel och den

likartade uppgifter, hvilka, ehuru icke i sådant sammanhang, dock

i spridda drag förekomma bland bekännelserna i riksens ständers

kommissjons protokoll. Många djiika enskildheter, som der på-

träffas, hafva icke blifvit intagna i riksens ständers kommissjons

tryckta domar. Det tyckes, som man vid handlingarnas offentlig-

görande ofta med flit uteslutit sådana uppgifter, som kunnat till

vådlig höjd upphetsa allmänhetens förbittring mot konungen per-

sonligen.

') Lars Larsson från Wermland har under sin rymning till
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tydliga lagenligheten i rådets påståenden, dessa för-

enade omständigheter verkade och måste verka äfven

på bönderna. Inom deras stånd hördes väl något
knöt; men i Stora Sekreta Deputation, hvarest,

heter det, stundom 50 bönder sutto, röstade en hvar
bland dem för rådet och mot konungen, och detta med
nästan större ifver än deputationens öfriga medlem-
mar. När d. 28 Nov. de tre andra ståndens förslag om
skrifvelse till konungen blef af Olof Håkansson i bonde-
ståndet föredraget, mente Erik Persson, att man
nu som förut borde hålla sig vid preste-ståndets

första och lindrigaste ordalag, och några begärde
omröstning. Men deremot talade Jakob Larsson från

Wermland och Josef Hansson m. 11. Det anmärktes
ock, att genom de andra tre ståndens enhälliga be-
slut var saken redan i alla fall afgjord, hvartill kom
den omständigheten, att sjelfva den nu omtvistade
frågan var en sådan obetydlighet som den, huruvida
orden: riJcefs vådliga helägenhet, skulle i skrilVelsen

till konungen inryckas eller ej. När alltså Olof
Håkansson framställde proposition om antagande af

(le tre ståndens föreslagna skrifvelse, svarade bön-
derna med ett så öfvervägande antal ^a/ att ingen
omröstning anställdes, och åt två af borgare-ståndet
(Utskickade herrar gafs med böndernas nu ånyo af-

låtna bifall skriftligt intyg om detta litändets fattade

beslut J). I följe häraf kom man öfverens om, att

dagen derpå eller d. 29 Nov. kl. | till elfva f. m.'-),

den timme Adolf Fredrik sjelf utsatt, skulle alla

fyra tahnännen, åtföljda af en stark deputation hvar
Iran sitt stånd, samlas på riddarliusct och derilVån

begifva sig upp till slottet för att i rådkammaren

Norrge sagt, att Olof Håkansson mutat 'i^k böiulcr aU öCvcrgil iViin

hof- till frihets-partiet.

') Lovisa ririka har sagt, att protokollet härom var för-

falskadt (Fersen 2. :238). Andra piistS, att omröstning bcgiirdes,

men ej beviljades.

2) Lovisa Ulrika säger kl. 8. Fersens skrifter 2. 238.
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formligen åt Adolf Fredrik öfverantvarda besagde

skrifvolsc.

Hofvets försök att medelst en laglig rättegång,

ett formligt vädjande till ständerna, genomdrifva sina

anspråk hade således misslyckats öfverallt och äfven

hos bönderna. Ännu gaf dock partiet icke allt

hopp förloradt, utan ämnade på ett eller annat sätt

förmå sistnänmde stånd att d. 29 Nov. pä morgonen
iipprifva sitt aftonen förut fattade beslut och således

hindra framlemnandet af den vigtiga, men för ko-

nungen obehagliga skrifvelsen. För detta ändamål

började man arbeta redan aftonen d. 28. Många
bönder och bland andra Lars Larsson från Werm-
land blefvo införda till konungen och kommo ut

derifrän, den ene efter den andre, några med tår-

fyllda ögon, hvarefter de blefvo fägnade med vin

på stället och med vinbuteljer i fickan. Några bland

dem hade klagat på deras talman Olof Håkansson

och på deras sekreterare Palén och sagt, att bön-

derna tänkt på att kasta ut dem; h varpå Adoli

Fredrik svarade: sådant är farligt, och jag kan ej

råda dertill; men nog hafven i orsak, då de iixij)-

föra sig så samvetsJöst. Jag måste med grämelse

se, huru lag och förordningar brytas; hvarvid han

med ho|)knäppta händer och tårar i ögonen utbrast:

Gud hjelx)e mig! Erik Johansson från Munktorp
kom äfven samma qväll till konungen och omtalade,

huru de flesta bönderna visserligen ogillade rådet;

men att Olof Håkansson och JPalén hindrade all

omröstning. Adolf Fredrik svarade: Jaja! det x'ore

bäst göra er af med dem och skaffa er ärligt folk

i stället. Erik Johansson sade sig icke veta, hur

sådant skulle låta sig göra, men Adolf Fredrik sva-

rade: när de brutit mot lag, ktinnen i liäfva ut dem.

med hvilket besked Erik Johansson aflägsnade sig.

Under den påföljande natten biel en mängd bönder

af Breda ymnigt förplägad. Huru dervid tillgick,

och hvad tal derunder fördes, är okändt, men kar;



139

lätt gissas, och likaså livarifrån alla dessa tiiiställ-

ningar och använda medel ursprungligen kommo ').

Erik Wrangel var den verksamme fast mindre syn-

lige ledaren. Rörande hans eller partiets plan för

det hela känner man blott lösa, obevisade rykten.

t. ex. att han till böndernas understöd och till stats-

hvälfningens genomförande värfvat 300 artillerister

och 300 personer ur hufvudstadens lösa befolkning;

att denna svärm skulle f. m. d. 29 Nov. infinna sig

utanför bonde-ståndets samlingsrum; att, om Fersen

komme dit för att stälja upploppet, skulle en biand

riksdags-bönderna kasta honom, såsom en på stället

obehörig person, ut genom dörren; — att då Fersens

följeslagare troligen gjorde motstånd, skulle Wran-
geis utanför stående manskap draga sina värjor samt

understödja de missnöjda bönderna och gifva riks-

dagen en annan vändning 7), och att man skulle

derefter utlysa en ny till Örebro eller Norrköping,

och der skatla konungen mera magt, o. s. v. De
frihets-partiets ledare, som borde pä ett eller annat

sätt undanrödjas, voro, sade man, riksråden Höpken,
Paimstierna, Tessin och Wrede, samt generalerna

Fersen och Lantingshausen, öfverste Hamilton och

borgmästaren Kierman. Enligt en annan uppgift 3)

var planen den, att bönderna skulle kasta Olof Hå-
kansson och sekreteraren Paléii ut genom fönstret,

förklara Stora Sekreta Dejtutationens betänkande

ogilltigt, välja sig en antian talman och ^n^ arman

sekreterare, och sedan gå mangrannt och beledsa-

gade af lösa folkhopar u|ip till konungen, begära

') Lovisa T^rika har skritVit, att hofvct hade »07n denna

anledningen (böndernas uppretande) alldele.^ ingen kunskap, och

Brahe och de öfrirja cheffvtm af Mössorna nekade alla för någon

kunskap härom.» Att Adolf Fredrik hade nndel i tillställningen,

derom niinincr hon icke ett ord. Fersens skrifter 2. 23',>.

-) Enligt en af preussiska ministern Solms uppsatt berättelse

om riksdagen 1755 oeh 175t), hellntlig i preussiska stats-arkivet.

^) Fersens skrifter 2. 73, 74.
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lians skydd och förklara, att han allena och ingen

annan skulle regera.

Vi halva sett förberedelserna till utbrottet och

gissningarna om pianon; nu till verkligheterna, till

utförandet! Morgonen d. 29 Nov. samlades i vanliga

öfverläggnings-rummet ståndets medlemmar och i

förstugor och trappor derutanför en mängd personer

af olika klasser, äfven officerare och adel. De bön-

der, som deltagit i nattens gästabud, voro väl icke

rusiga, men mycket upphetsade, och alla väntade

med oro utbrottet af den förutsedda striden. Olof

Håkansson anmälde för ståndet, att enligt talmännens

öfverenskommelse skulle nu till konungen afgå den

ständernas beskickning, som borde framlemna deras

dagen förut godkända gemensamma skrifvelse, och

han uppmanade ståndet att dertill sjelft välja 12

deputerade, eller att låta som vanligt talmannen

föreslå personerna dertill. Lars Larsson, stående i

främsta bänken, svarade då med hög röst: det skall

icke ske; det skall icke ske! vi skola först votera

derom; hvari Erik Persson instämde under mycket
buller af deras anhängare, hvilka också framrusade

från sina bänkar. Olof Håkansson påminte om, att

saken redan var afgjord, och att de andra ståndens

ombud väntade på bonde-ståndets, hvarföre dessa

genast borde väljas och afskickas. Men deremot bör-

jade Lars Larsson omigen ropa: det skall icke ske!

inga deputerade skola väljas eller afgå, utan vi

skola först votera om saken, och vi skola visa, att

vi äro folk och icke fä! och häruti instämde under
mycket buller Erik Persson, Erik Månsson, Erik
Johansson m. fj. Man begärde, att som ledning för

sitt beslut höra gårdagens protokoll; men sekre-

teraren svarade, att det för tidens korthet ännu icke

hunnit renskrifvas. De oroliga, misstänkande eller

låtsande misstänka någon oärlighet, vidhöllo dock
sitt påstående, och med mycken envishet. Sekre-
teraren lät derför notarien uppläsa utkastet, memo-
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rial-protokollet; men när han nödgades dervid ur

minnet tillägga, hvad under gärdagens brådska icke

hunnit utskrifvas, ropade några, att han läste utantill,

och att protokollet vore origtigt, vore ogilitigt, och

man tog sig också häraf anledning att fordra ny

öfverläggning. Understödd af några sina anhängare,

föreställde Olof Håkansson, huru orätt det var att

spilla tiden med dylika oordentligheter och onödig-

heter; men Lars Larsson, ehuru uppmanad till fog-

lighet, förifrade sig mer och mer, hoppade upp och

ned på golfvet och upprepade under beständiga svor-

domar: jag gifver mig icJce, förr än vi fä häfva ut

talmannen, den sJcälmen, och liJcaså sekreteraren!

hvarefter bullret ständigt ökades. Nu kom från

riddarhuset bud, att de tre andra stånden väntade

på bönderna. Sekreteraren ville gå ut och gifva

svar, men möttes på gången af Lars Larsson, som
sade: sekreteraren får icke gå hört, utan skall

stanna och göra sin syssla; en honde skall gå i

stället, hvarpå han sjelf gick ut, men kom straxt

tillbaka. Under tiden fortfor det häftiga oväsendet.

Erik Persson utbröt i svordomar och häftiga be-

skyllningar mot talmannen och mot sekreteraren

och kallade dem skälmar, och ropade bland annat

till den förstnämnde: konungen klagar och vi klaga,

att ingen af oss får rätt, och dertill är du skulden

;

men nu skall du häfvas ut, du och likaså sekre-

teraren, hvarunder p]rik Persson hoppade upp och

ned, slog med käppen i skranket samt knä|)|)te med
fingrarna upp i vädret, vid hvilket tecken bullret

mycket ökades, och Erik Månsson ro[)ade till tal-

mannen: jag har en gång måst för din skull gå ut

ur ståndet; nu, din skälm, är det du, som skall ut,

hvari många instämde. Talmannen och sekreteraren,

understödda också de af llcre ståndets medlemmar,
sökte omigen lugna de oroliga, men fåfängt, och dr

öfverenskomna våldsamheterna tycktes nu vilja ut-

bryta. Erik Johansson, i spetsen för några sina
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vänner, anföll sekreteraren, lättade honom om lifvet

och liotade kasta lionom ut; men Palén lyckades

komma lös och ställde aifi med ryggen mot en vägg,

der han sökte med dragen värja försvara sig. Några
bland de angripande ropade ock: låt bli honom sä

länge! vi sJcola först Jiäf/a ni talmannen, och sedan

får seTitern följa efter. Hiifvndanfallet rigtades derpS

mot den förstnämnde. Lars Larsson rusade fram

till talmansbordet och stötte honom ett par gånger

för bröstet, så att han föll baklänges ned på sin

stol. Erik Persson slog honom på kindbenet, grep

honom i håret och ville rycka från honom talmans-

klubban. J)e sammansvurne skriade högt och trot-

sigt och ropade till sina ståndsbröder af andra par-

tiet: de, som i går voro så ifriga med att säga ja!

töras de också nu komma hit och försvara sin tal-

man? Några personer af båda partierna gingo ut

för att slippa bevittna eller deltaga i det våldsamma
uppträdet. Men llere bland frihets-partiets bönder
framträngde och ställde sig till försvar framför Olof

Håkansson, och nu tycktes det ordna sig till ett

verkligt slagsmål. Men då började Josef Hansson
att med hög röst sjunga den allmänt kända psalm-

versen:

Vår fiende ifrån oss drif,

Och Du med friden när oss hlifl

Ledsaga oss i alla stund!

Att vi må undfly djefvulens fund ^).

På ögonblicket tystnade oväsendet, och alla instämde

i sången. Knappt var den likväl slutad, förr än

talmannen fordrade upj)rätte!se, och oväsendet åter

började med ett buller och ett skrik, som bådade
allvarsamma strider, hvilkas utgång syntes ganska

') Gamla Psalmboken N:o 180, v. 5. Några säga att han

sjöng äfven de två följande verserna.
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oviss; men just då inträdde i rumnnet Axel Fersen,

åtföljd af deputerade från de tre andra stånden.

På sagd timme hade nämligen 24 adelsmän,

12 prester och 12 borgare, anförda af sina tahiiän,

samlats på riddarhuset; men bönderna dröjde. Fersen

iät fråga efter orsaken, men budet kom tillbaka

utan svar och med den underrättelse, att nyckeln

till böndernas samlingsrum varit urtagen, och att

inifrån hördes mycket gny och oväsen, och att

utanför voro trappor och förstuga fyllda af allahanda

folk. Fersen skickade genast ett annat bud, som
kom in i bonde-ståndets kanslirum och der fick tala

med Otto Olofsson, hvarpå dessa följdes åt till de

på riddarhuset samlade deputerade. Här berättade

Otto Olofsson, att man med petmingar och dryckes-
varor mutat halfva ^) bonde-ståndet, och att de så-

lunda förledda ropade, det konungen skulle regera;

och att de ville mörda eller åtminstone genom
fönstret utkasta talmannen och sekreteraren, och att

ståndets olika partier voro inbegripna i handgemäng
och att han derföre bad om hjelp. De andra tal-

männen blefvo härvid något tvehågsna och tänkte

på att inhemta råd hvar hos sitt stånd; men Fersen
ansåg hvarje driijsmål farligt och ville, att alla tal-

männen skulle genast gå till bönderna, åtföljda af

en eller två ur hvart stånd och af några otlicerare

från riddarhuset. Erkebiskop Henrik Henzelius väg-

rade dock; Jian vore för f/ammal, och strid hörde
ej heller till hans ämbete. Men biskop Ilaloiu'us

åtog sig uppdraget, hvarpå han jemnte Kiermaji. båda
åtföljda af två sina ståndsbröder, liksom Fersen af

åtta adelsmän, begäfvo sig till bonde-ståndet. Vid
annalkandet till d(!ttas samlingsrum hördes bullret

derinifrån redan ute på gatan, hvarjemnte trappor,

förstuga och förmak funnos, som näinndt är, fulla

af alla slags menniskor, dock mest hörande till hof-

') Enligt andra voro de oroliga blott It) cilcr 20 personer.
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partiet. Men Ferscii tillsade detta sällskap, att de

icke hade någonting der att göra, hvarpä han be-

fallde vaktmästarne köra dem ut och stänga den

yttre porten, hvilket ock mot förmodan lät sig göra.

])erpå befallde han öppna dörren till böndernas

samlingsrum och inträdde dit, beledsagad af sina

följeslagare. Ohygglig var den anblick, der mötte;

oordning och knytnäfvestrid, rifna hår och blodiga an-

sigten, talmansbordet kullkastadt, talmannen dragen

utefter golfvet till ett fönster, och sekreteraren,

stående bakom ett bord och med värjan i hand för-

svarande sig. Fersens och hans följeslagares inträde

verkade någon bestörtning, och han iakttog detta

ögonblick af uppmärksamhet och ropade med stark

stämma: tyst! eller slcall tusan djeflar ta' er I och

det blef tyst. Derpå befallde han en hvar intaga

sin vanliga plats, och de lydde. Derpå frågade han

om orsaken till larmet, hvarpå Olof Håkansson upp-

gaf Lars Larsson hafva varit förnämsta upphofs-

mannen. Derpå frågade Fersen ytterligare, om ej

ståndet dagen förut bifallit ständernas skrifvelse och

dess framlemnande till konungen, hvartill de jakade.

Då höll han en skarp straffpredikan om oanständig-

heten och olagligheten i de motspänstigas uppförande
och bad dem besinna, att icTce ens ett helt stånd,

än mindre en del deraf, egde rättighet att motsätta

sig, hvad de tre andra stånden beslutat, hvarjemnte

han försäkrade, att Lars Larsson och dennes med-
hållare hunde bereda sig på allvarsam efterräicning.

Slutligen tillsade han talmannen och ståndets depu-
terade att framträda och följa med honom till rid-

darhuset, och de lydde. Dä han lemnade rummet,
upplöstes äfven bonde-ståndets sammanträde, och

dess medlemmar skingrade sig ^).

' ) Enligt en annan uppgift upplöstes sammanträdet först vid

Olof Håkanssons återkomst från rådet.



145

På bestämd titnme liade Adolf Fredrik infunnit

sig i rådkammaren för att mottaga ständernas ofta

nämnda skrifvelse, och man ville finna, att hans

uppsyn var mer glad, än man vid ett sådant tillfälle

kunnat vänta. När beskickningen dröjde, yttrade

rådsherrarna någon otålighet och anmärkte det opas-

sande i, att undersåtarne sålunda läto sin konung
vänta; men Adolf Fredrik smålog och sade: riksens

ständer torde hafva fått något oförmodadt hinder,

så att deras deputerade måhända utehlifva. Men
när ändtligen vakten ropade i gevär och beskick-

ningen syntes genom fönstret, bleknade konungen
och blef synbarligen modfälld i). Deputationen in-

trädde. Fersen höll nu följande tal. Stormägtigste,

allernådigste konung! Eiksens ständer hafva med
en vid alla tillfällen ådagalaggd vördnad för eders

majestäts dyra person och med sorgfällig ömhet om
eders majUs höghet och rikets välgång vårdat det

vigtiga uppdrag, som eders kongl. majits nådiga
skrifvelse samt herrar riksens råds memorial och

påminnelser rörande grundlagurna hafva laggt un-
der deras ögon. Riksens ständers öfverläggningar

hafva hvilat på de grunder, på hvilka lagstiftande

ständer och trogne undersätare alltid böra bygga

sina göromål; och deras förenade beslut, som denna
riksens ständers deputation har den nåden att till

eders kongl. maj:t härmedelst i all underdånighet
frambära, tager sin styrka, af den lag, som för-
binder riksens ständer och hvar redlig nndersåtare
till lydnad och trohet mot eders kongl. maj:t och

fäderneslandet, lliksens ständer innesluta sig un-
dcrdånigst uti eders kongl. majits nåd och höga

ynnest, hvarj)å han framlemnade skrilVelsen. Adolf

') Fierättelseii sidd. 1 — 140 om dessa uppträden kommer
iorniimligast friiii Axel Fcrseii sjelf, so hans skriftiM' 2. 70—73;
inen den vcderliigges icke nf ni^gon annan kulla.

Fry.rdls Ber. XXXIX. 10
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Fredriks svar iittalados med s3 läg röst, att mar)

deraf icke fattade någonting; mer, än att lian lofvade

skriftligt besked. Från rådkammaren återvände tal-

mannen livar till sitt stånd och redogjorde för den

märkliga tilldragelsen. Krik ^^'rangel med värmer

angrep då Fersen och ville ställa honom till ansvar,

såsom den der gjort intrång i det dock fiiilmyndiga

bonde-ståndets rum och rättigheter. Men Fersen

svarade skarpt och åberopade sin landtmarskalks-

pligt att motstå stämplingar och oordningar och att

hindra hvarje våldsamhet, och flertalet gillade och

berömde hans uppförande. Sjeifva saker), böndernas

upplopp, blef hänvisad till Hemliga Utskottets be-

handling M.

UPPLOPPETS BESTRAFFANDE.

'lill ransakning och afdömaude af detta upp-
träde föreslog man nedsättandet af en ständernas

kommissjon. Den sedan 1747 års riksdag kände
borgmästaren Boberg jemnte några andra ville vis-

serligen hänvisa målet till vanlig domstol; men i

syrinerhet ofrälse-stånden voro mycket uppbragta

öfver de tillställda oordningarna och ifrade för en

kommissjon -), hvilket också hade stöd af gällande

riksdags-ordning ^). En sådan domstol blef ock ge-

nast eller d. 1 Dec. nedsatt och till dess ledamöter

valdes af adeln 8 personer och deribland Henrik
Wrede, Stockenström och Lorentz Creutz; af pre-

') Protok. i rådet, pR riddarhusct, i preste- och borgare-

stånden, i Hemliga Utskottet och i ständernas kommissjon, jemnte
danska och preuss. min. bref, i synnerhet preussiska sändebudet
Solms relation om riksdagen 1755—1756. Se äfven motiveringen

i de tryckta domarna öfver de personer, som varit i upploppet

inblandade. Ätt för hvarje uppgift anföra dess källa, sknlle

föranleda ofta en citation för hvarje rad.

^) Danska min. br. d. 16 Dec. 1755.
=>) 8 13.
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terna 4 och deribland biskop Halenius, kyrkoherden

logberg och professor Gadohn; al' borgare-ståndet

; och deribland de som riksdagsmän utmärkta her-

arna Schauw ocli Renhorn, och af bonde-ståndet 4

ch deribland frihets-mannen Jakob Larsson från Wis-
iiims härad i Wermland. Ordförande blef Wrede,
klagare Kenhorn och sekreterare en Svante Myrin.

Jland adehis åtta medlemmar voro sex kända för

uridisk bildning och erfarenliet, likaså borgare-

tåndets alla fyra ombud, hvilka voro borgmästare,

ikaså sekreteraren, hvilken var krigs-fiskal. Kom-
nissjonens första protokoll är af d. 9 Dec. 1755,

ivarefter man började anställa förhör med de brotts-

Iga, bland hvilka flere, t. ex. Erik Persson och

irik Johansson redan voro inmanade i häkte.

Några bland de mest brottsliga och mest vigtiga

lersonerna lyckades dock rymma undan från rätte-

;ången. Lars Larsson hade blifvit uppskrämd ge-

lom Fersens hotelser och upploppets olyckliga ut-

:ång. Hedan samma qväll kom han uj)p till Adolf

•>odrik, kastade sig för dennes fötter, beskref den

dyckliga belägenhet, hvari han genom nit och till-

;ifvenhet för konungahuset hade råkat, och bad pä
let enträgnaste om beskydd. Konungen tillkallade

lorn, som ålades hjelpa mannen undan '). Denne
jömdes då någon tid först hos Erik NWangel

>ch sedan på Ulriksdal, hvarifrån han slutligen af

le båda hofmarskalkarna Horn och Kålamb hjelptes

)å flykten, så att han lyckades öfver Wermland
indkomma till Norrge. Svenska regeringen begärde,

') Lovisa Ulrika har i t-ina anteckningar för efterverlden

krifvit: ehuru lio/uet med ull sunniiKj och iifvertijijdxe fann siij

'ur ingen del ha/va härtill (til! Lars Ijarssons olycka) cooperernt,

>ch saken fnstmtr utan dess rinyaste vetskap för si</ gott, var dock

ums majestäts hjerla lätt rördl till Medlidande med denna arma

itenniskan, och murskalk Ilorn Jick 50 duhater dels att skaj)a ho-

iom bort, dels till subsi.ileuce för honom. Fersens skrifter 2. 'iiO.

?å ett annat stiillc, sid. 2-44, siiger hon likaså, att hofret sann-

'ardeligen ingen del hade i sjelfva bondhirmet.
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atl lian skulle utlemnas; iiieii Adolf Frodrik lät i

iieinlighet säga danska sändebudet i Stockholm, atl

Jjurs Lursson förföljdes hlott af p(«7/Äa7, orh ail

dansTca rcfjerinf/en icke borde genom hans nflem-

nande oroa Adolf Fredrik och hjelpa till att för-
trycka oskvlden '). Lars Larsson tyckes dock halva

till yttermera säkerliet rymt undan till Hamburg.
Hans sednare öden äro oss obekanta.

En annan person, som likaledes undandrog sig

häkte och rättegång, var |)age-hofmästaren Breda,

hvilken också rymde till Norrge, hvarest han genom
hofmarskalken llålamb erhöll penninge-understöd

och tillika deltog i de stämplingar, som der seder-

mera af Wrangel bedrefvos. Han sände ock till

Sverge en försvarsskrift, i hvilken han omtalade sitt

goda samvete, och Jmrii, hans oskuld borde som eff

Jiälleberg stå inför domstolens ögon, så framt näm-
ligen denna rille se sanningen. Han åtföljde se-

dermera NVrangel till Tyskland och till för oss

okända öden.

Wrangel sjelf var näst Lovisa Ulrika det för-

nämsta upphofvet till all denna oro. Men han hade
ställt så slugt till, att han icke på länge kunde per-

sonligen angripas. Sak samma med hans förnämsta

handtlangare, lifdrabanten Silfverhielm. Men en af

denne uppeggad riksdags-bonde, en vestgöte, hade
vid något tillfälle farit ut mot rådet och statsförfatt-

ningen så häftigt och oförsigtigt, att han sjelf och

till följe af hans angifvelse äfven Silfverhielm blef

häktad. Den sistnämnde kunde blifva en för huf-

Yudmannen sjelf ganska farlig angifvare. Wrangel
beslöt fördenskull att om möjligt hjelpa honom ur

fängelset, och lyckades deri med tillhjelp af Chri-

stiernin och Escolin, ett par för sådant ändamål
mutade under-ollicerare vid gardet. Men ehuru
Silfverhielm lyckats utkomma ur fängelset, blef han

') Danska min. br. d. 16 Jan. 1756.
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dock efter några dagar ertappad och omigen häktad.

Tillika fÖrspordes, att en annan Wrangels och Brahes
handtlangare, löjtnant Gardemein, inlemnat eller

ämnade till kommissjonen inlemna några Erik Wran-
gels href, som voro af betänkligt innehåll. Denne
fann nu för godt att hålla sig undan, så att han ej

kunde af domstolens stämningsbud anträffas. Man
trummade efter honom; men han låg gömd, som
man säger, inom sjelfva hofkretsen. Slutligen fann

han dock enligt Fersens råd vara klokast att rymma,
och lyckades verkligen undkomma, tagande också
han vägen till Norrge. Här var han hela våren

1756 sysselsatt med hvarjehanda stäinplingar för att

till uppror locka folket i Sverges vestra gränsorter,

livarom mera framdeles. Men sedan äfven dessa

försök misslyckats, flydde han till Tyskland och lefde

någon tid i Stade samt åtnjöt af Lovisa Ulrika ett

årligt underhåll af 1,000 eller 1,200 ecus; men dog
1760 af blodstörtning.

Afven om kapten Skeckta må några ord sägas.

Han hade också nu varit en bland hofpartiets handt-
langare och från Adolf Fredrik sjelf fått mottaga
vapen, förmodligen ämnade till utdelning i). Efter

bond-upploppots qväfvande d. 29 Nov. och utan att

genom dess misslyckande afskräckas, loretog han sig

att anklaga Olof Håkansson, såsom den der brutit

mot rikets lagar och mot bonde-ståndets rättigheter.

Men Olof Håkansson blef af sitt eget stånd tagen

i försvar, och Skeckta visade mer och mer och i

synnerhet under rättegången ett oförstånd och en
oregerlighct, som gränsade till simiesrul)bning, hvadau
han ock blef som mindre vctaiwle <|varhållen i fängs-
ligt lorvar.

Att ingå i närmare beskrifning om lorhiiilandct

med de mänga |)ersoner, som i anledning af detla

mål blefvo hörda och diimda, det tillåter ej tiden.

') Stundornns Kommiss. pro(. ti. 22 Juni och 2 Juli 17r)(i.
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Kftcr olika jjrador af l)rottslif,'liot b!ef deras slutliga

öde antingen landsflykt, langelse, böter eller afsätt-

ning. Några dömdes väl IVån lifvet. men sIij|)|)o

»indan med lindrigare stralV.

Om det sätt, hvar[)ä rättegången fördes, voro

omdömena olika. Hofpartiets anhängare, t. ex. Rud-
beck och Erik Wrangel, så länge denne vågade visa

sig på riddarhuset, påstodo, att man var alltför

sträng. Andra höllo ett slags medelväg, och preus-

siska sändebudet skref, att kommissjonen leddes dels

af hämnd, dels af frihetskärlek. Oss veterligen har

den ingen gång brutit mot de lagliga formerna.

Förhören ocli de dervid afgifna bekännelserna

bragte i dagen en mängd förhållanden, som voro

högst menliga för konungaparet. Het sätt, hvarpä

hofpartiel sökte undanhålla kunskapen härom, och

utsprida helt andra åsigter, har sin märkvärdighet.

Inför Hemliga Utskottet anmälde biskop Troilius,

att man i landsorterna kringspridde åtskilliga falska

föreställningar om regeringssättet m. m. och andra

utskottets medlemmar befarade, att man till folkets

uppretande torde Icringsända endast Icomingens rätte-

gångsskrifter oc/i dessa kanske förfalskade, men
deremot undandölja rådefs och ständernas svar ^),

hvilket allt kunde medföra svåra följder. De mente
derföre, att man till allmänhetens uppli/sning om
rätta förhållandet borde trycka och ntdela alla dessa

skrifter, hade den ena och andra sidans. Hof-
partiets talman, Ungern Sternberg, sade då: man
vet, hvilken uppfattning hos allmänheten finnes och

länge lärer bibehållas; nämligen, att konungen är
allena magtegandc. Man vet likaledes, att allmän-
heten fruktar för aristokrati eller herrcväldc. Skulle

nu folket af ständernas tryckta och kringspridda
svar få veta, att konungen beror af rådets flertal,

') Alldeles så, som man 1778 gjorde med hänsyn till at-

ländningen, se sid. 122. not. 3.
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så torde det väcka missnöje^). Detta yttrande kunde
iklädas skepnaden af ett frihets-partiets sluga be-

mödande att för en konungsk allmänhet dölja ko-

nungens beroende af rådet; och i sådan anda liar

det äfven och ofta blifvit åberopadt. I sjelfva verket

var det dock ett hofpartiets, Ungern Sternbergs,

försök att hindra frihetsmännen från att gifva all-

mänlieten fullständig kännedom af saken och at

olagligheten i Iiofpartiets ätgerder och anspråk, en

kännedom, som skulle än mer allägsna sinnena från

konungahuset. Men Kierman och 'JVoilius m. 11.

yrkade lifligt på bemälte skrifters tryckning, och

deras åsigt segrade i utskottet. I stånden voro

presterna mot, men de andra tre för tryckningen,

och några bönder ville t. o. m. att skrifterna skulle

utgifvas äUcu på (inska. Det skedde ej; men på
svenska och under titteln: Handlingar om grund-
lagurnas verkställighet, på ständernas befallning

tryclda, utkommo såväl Adolf Fredriks ingifna rätte-

gångs-skrifter som rådets och ständernas svar, och
med hvad verkan pä tänkesättet är lätt att förstå.

Frihets-partiet hade kunnat tillgripa än svårare åt-

gerder; nändigen att trycka och kringsprida de an-

klagades många berättelser om, huru konungen dels

sjelf, dels genom andra varit den, som lockat och
eggat många riksdags-bönder till upi)loppet, och
sådant i skarpaste motsats till den ed, han svurit.

Detta medel tillgreps dock ej. Och sedermera, och

när efter frihets-partiets fullständiga seger domarna
trycktes, ansåg man all fara fiirbi, och ville ej yt-

terligare nedsätta konungamagten eller såra kornin-

gen. Ur dessa domar uteslfit man ock llere just

sådana vittnesmål, och när de någon gång måste
inryckas, framställdes de stundom som de anklagades
sanningslösa och samvetsliisa försök att minska egen
brottslighet genom att på konungen kasla en del af

') Ileml. Utskott, prot. d. 15 Der. 1755.
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ansvaret, och de blefvo fördenskull bestraffade såsom

förbrytelser, icke blott mot den besvurna statsför-

fattningen, utan ock mot det sålunda beljugna

maj«?stätet i).

SEXTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

HOFPARTIETS INDER VIMERN 1 7 56 VIDTAGNA FÖRBERE-

DELSER TILL EN VÅLDSAM STATSHVÄLFMNG.

LOVISA ULRIKAS UPPFATTNING AF FÖRHALLANDET.

Hofpartiets försök att på laglig väg, d. v. s.

medelst ständernas medgifvandegenomdrifvakonunga-
magtens utvidgning, hade, såsom berättadt är, alldeles

misslyckats; ty den jemnförelsevis största delen af

svenska folkets riksdags-ombud uppträdde med mycken
beslutsamhet och kraft till försvar för det fria stats-

skicket. Nu uppstod således för hofvet den frågan:

skall man hädanefter afstå från alla dylika bemö-
danden och åtnöjas med den magt, gällande författ-

ning medgifver? — eller skall man fortfarande ar-

beta för de gamla önskningarnas genomdrifvande,

och sedan utsigterna till seger på laglig väg numera
försvunnit, söka vinna den genom en öfverraskande

och våldsam statshvälfning?

Mot sednare förslaget talade, utom dess olag-

lighet och sannolikt medföljande blodsbragder, äfven

andra vigtiga skäl och ej minst den tämligen säkra

utsigten att misslyckas. ITofpartiet hade blifvit be-

') Danska och preuss. min. bref. •— Ständernas kommiss.

och preste-ständets prot.
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segradt vid valen, först till landtmarskalk och tal-

man, och sedan till utskotten och slutligen och på
det mest förödmjukande sätt genom utslaget i den

rättegång mot rådsherrarna, Adolf Fredrik fört, och

allt detta med ständigt stigande röstöfvervigt till

fördel för frihets-männen. Att så skulle hädanefter

än mer blifva händelsen, var troligt nog; ty dels

måste frihets-partiets seger locka till den sidan

många tveksamma eller lycksökande riksdagsmän,

dels måste allmänna tänkesättet blifva än mer upp-
eggadt mot konungaparet, sedan nämligen ransak-

ningarna öfver bondupploppet ädagalaggt, huru det

var hofvet sjelft, som anstiftat detta brottsliga före-

tag. Man kunde således hädanefter än mindre räkna

på stöd af allmänna tänkesättet. På nödiga pen-
ningemedel rådde äfven stor brist. Många partiets

anhängare voro fördenskull nedslagna, och detta blef

t. o. m. händelsen med sjelfva Krik Brahe. Annan-
dag jul 1755 begärde han ett hemligt samtal med
Kersen, sin ungdomsvän, numera dock sin politiska

motståndare. De möttes hos den sednares svåger

grefve De la Gardie, och samtalet blef både långt,

förtroligt och vigtigt. Bralie yttrade sitt stora be-
kymmer, dels öfrer de angifvelscr, som Inom stän-

dernas kommission hlifvit mot honom gjorda och

öfrer deras möjliga följder; dels öfrer sitt förhål-
lande till drottningen^ hrilkens våldsamma planer
han livarken mägtade hejda eller ville understödja,
och han bad Fersen i hegge fallen om råd och hjelp.

Denne lofvade, hvad han också hiill, nämligen att

söka oskadliggöra de mot Brahe inkomna angifvel-

sertia, hvilka också hittills voro i sig sjelfva af jenin-

lorels(!vis mindre vigt. Men tillika bad han Itralic

besinna Adolf Fredriks svaghet, Fovisa llrikas obe-
tänksamhet och lorhetstuiigar samt hofparlicts oj)å-

litlighet och oförstånd, följaktligen ock sin (>gen fara,

om han satte sig i s[)etsen fiir en dylik samman-
gaddning. Fersens slutliga råd var, att Brahe borde



154

getiast örvfrgirvji bjldc liohet och hiilviKlstadpn ocli

resa till någon hland sina landtegondoniar och der

qvarblifva till riksniotots slut. Denne antog ined

tacksamhet rådet och llyttade ofördröjligen till Kydho-
holm, samt förklarade sig ämna der (jvarstanna •).

8å tvetydiga, att icke säga afskräckande, voro i

mångas ögon liofpartiets iitsigter lör öppnandet al

ett nytt politiskt fälttåg.

Dock icke i Lovisa llrikas. Häniord af iid)ill-

ningskraft, stolthet, sjelfkärlek och smicker, trodde

hon sina och sitt i)artis förhop|)ningar ännu vara

mycket lofvande. Knkedrottningen i Preussen hade
tillsändt heiu)e åtskilliga varningar; men J^ovisa

Ulrika svarade -), uti modern ej Jcttnde rigtigt be-

dömma förhållandet; ty Lovisa Ulrika vågade ej

skrifva utförligt derom. Denna gång ville hon lik-

väl berätta, att adeln och bönderna voro för hofvet;
och, tillade hon, de, som nu leda riksdagen, äro

personer tttan namn, utan förmögenhet, utan an-

seende ^). Missnöjet i landet är så stort, att hof-

partict har i verkligheten hättre utsigter än dess

vedersakare. En illa förstådd ärelystnad är visser-

ligen ett fel, men att afstå från sina på lag grun-
dade rättigheter är en låghet. Hon tycktes verkligt

öfvertygad om, att rättvisan var och att segern

skulle blifva på hofvets sida, och hennes anhängare
eller smickrare hördes påstå, att partisinnet hade
hos ständerna qväft all rättskänsla och tillintetgjort

all sund lagtolkning. Med denna åsigt öfverens-

stämde ock drottningens uppförande. Redan dagen
efter bondupploppets stillande llyttade, som nämndt

' ) Berättelsen om detta uppträde är af Ferseu. Se hans
skrifter 2. 77, 78.

^) Brefvet. dat. d. 9 .lan. 1750, tiunes i friherre Bondes
arkiv på Eriksberg.

') Sans noms, sans bien, sans reputation. De personer, om
hvilka dessa omdömen fälldes, voro bland andra Ehrensvärd, Eke-
blad, Fersen, Höpken, Seheffer, Tessin och Troilius.
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är, hofvet ut till llriksdal och skulle der ölVer

vintern qvarstanna för att, som man sade, slippa

ifrån de hatade ständerna; och när landtmarskalk

eller rådsherrar kommo dit på uppvaktning, blefvo

de af drottningen mottagna med så stötande köld.

att den oroade hennes egna vänner. Fåfänga vorn

dock dessas föreställningar och böner. Hofmarskalken
Horn och gunstlingen Ulla Diiben sökte t. o. m.
genom knäfall förmå henne till ändradt uppförande.

Nej! svarade hon, sådant vore en lår/het ^)! och

dervid förblef hon. De snart härefter af frihets-

partiet började undersökningarna om prins Gustafs

uppfostran och om kronjuvelerna retade än mer,

och hon förklarade inför sina förtrogna, att endast

en statshvälfning kunde frälsa henne och hennes
vänner.

FÖRBEREDELSER TILL STATSHVÅLFNINGEN.

Till följe af Lovisa LUrikas ofvanbeskrifna tänke-

sätt, vidhöll hofpartiet också efter bondupploppets
misslyckande sina förra planer och utan att låta sig

genom nänmde motgång afskräckas. Sättet, hvarpå

man gick till väga, bicf väl något olika; men målet

och medlen voro i mycket de samma, likaså de
ledande männen. Hland dessa intog Krik Wrangel,
han rymde ej förr än omkring (hui första .Mars, nu

liksom förut, en mycket framstående |)lats, och var

väl den, som under December, Januari och Februari

förnämligast ledde stämplingarna. Det skedde med
lika ifver och nwd lika djerfhet som förut. Till

l)evis på sitt mod och sin beslutsamhet berättade

han en gång och just ffir sin farligasU> motståndare,

för Axel Fersen, att han, AWangel, för att i alla

händelser vara beredd j)å det yttersta, ständigt hadi'

i fickan 100 dukater och t\å laddade pulVertar.

' ) Basesse.
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och i stallet en sadltid häst. Ktt vittne intygade,

att han sagt: det kan aldrifj hlifva rätt godt, innan
det hlifvit rätt illa förut; och allt skulle redan
rarit hulpct, om blott deras majestäter följt mina
råd. De ville dock nndr/å den styggelsen att se

undcrsåtarne vältra i hlod; men nu skola de likväl

af nöden hUfra tvungna dertill o. s. v. ^). Men
irSn allt närmare deltagande i hulvudstadens rörelser

blef han snart skild, när han, som nämndt är, om-
kring d. 1 Mars nödgades rymma till Norrge.

Att Brahe dragit sig tillbaka och öfvergifvit

riksdagen, förorsakade hos konungaparet mycken
bestörtning och hos dess anhängare mycken ned-
slagenhet. Att förmå honom åter-inträda i samman-
svärjningen blef alltså ett bland de vigtigaste före-

målen för partiets bemödanden. Drottningen tillskref

honom de mest nådiga ocli enträgna bref, men få-

fängt. För samma ändamål blefvo några hofvets

förnämsta anhängare utskickade, den ene efter den

andre; men lika fåfängt. Då reste slutligen Adolf

Fredrik och Lovisa Ulrika sjelfva till Rydboholm,
hvarest de, genom att på hvarjehanda sätt smickra

den ärelystne och svage mannen, slutligen lyckades

öfvertala honom att återvända till Stockholm och
återintaga sin plats bland de sammansvurna '-).

Detta oaktadt förblefvo hofpartiets inrikes för-

hoppningar ganska svaga. Lovisa Ulrika tvingades

fördenskull att tänka på utrikes hjelp. Dock, till

hvem skulle hon vända sig? Till Danmark? Men
konungaparet hatade detta hof på grund icke blott

af gammal holsteinisk stamtiendskap, utan ock af

danska konungens täflan med Adolf Fredrik om
svenska tronen 1743, af danska prinsessans föregifna

täflan med Lovisa Ulrika om Adolf Fredriks hand

') Enligt andra uppgifter talide VVrangel dessa ord först efter

rymningen till Norrge.

-) Fersens skrifter 2. 78.
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1744, af den påtrugade danska förlofningen 1750
och al" Danmarks visade benägenhet för svenska
frihets-partiet, [ivarföre ock Lovisa Ulrika å sin sida

visade danska sändebudet i Stockholm mycken köld.

Att söka hjelp af nämnde hof, det hvarken ville

eller kunde hon göra.

Men England? Detta land hade dock allt sedan

tvisten om Springer och Guideckens ^) icke haft

något bemyndigadt sändebud i Sverge, och ville ej

heller denna gång blanda sig i dess inre angelägen-
heter.

An Frankrike? Alla hos detta hof gjorda försök

åren 1753— 1755 hade dock misslyckats, och det

så grundligt, att några nya onjöjligen kunde vägas.

An Preussen? Der regerade ju Lovisa Ulrikas

egen bror? Denne drog sig likväl nu liksom alltid

i dylika fall tillbaka, och han t. o. m. afrädde Lovisa

Ulrika från alla våldsamma företag såsom olagliga,

vådliga och äfven obehöjliga; ty när omständighe-
terna tillräckligen mognat, skulle statshvälfningen

göra sig sjelf. Han bad fördenskull svenska hofvet

i stillhet afbida bättre tider, och han ålade sitl

sändebud i Stockholm att icke stöta något af der
varande partier för hulvudet.

An Ryssland? Detta Kyssland, som åren 1740
—1750 så djerft och djupt lorolämjjat Adolf I-Vedrik

och Lovisa Ulrika? Detta Ryssland, hvars kejsarinna

så ofta varit ett mål för Lovisa Ulrikas liånandc

gäckerier och bittra klander? Detta lUssiand, som
städse var föreinål för svenska allmänhetens brin-

nande hat? — Och dock! — Just delta Ryssland,

denna Elisabet blef nu den (Mida frännnaiule magt,
till bvilken Lovisa l'lrika kunde viinda sig med åt-

minstone någon förhop|)ning om hjelp, och hon be-
qvämade, hon förnedrade sig dertill, häldre än att

afstå från sina herrsklystna planer. Redan en gänt:

'
) 37. Se iiamulistai.
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loriit hade hon ncdi/itit sig till ett dylikt försök.

Köst(!ti 1752 hölls nämligen på l'lriksdal en ölver-

läggning mellan koriiingaparet samt herrarna N. FJielke,

Stierneld, Tngern Sternberg och Krik Wrangel, och

man beslöt skicka Stierneld till Petersburg för att

öfvertala Klisabet hjelpa svenska hofvet i striden

mot svenska rådet. Han skulle för sådant ändamål
anhålla om ett betydligt lån, och Adolf Fredrik der-

emot lofva att afbryta den för Hyssland obehagliga

byggnaden af Sveaborgs fästning'), hvarom han också
till rådkammaren inlemnade ett sitt betänkande.

Hufvudintiehållet af ofvannämnde r\sska plan berät-

tade Lovisa Ulrika sjelf för preussiska sändebudet,

derunder dock två gånger öppet förklarande, att

Adolf Fredrik hölls i okunnighet om den del af för-

slaget, som åsyftade ett rysskt lån. Preussiska mi-
nistern invände, att Rysslands tillgångar voro för
tillfället tömda och dess hjel]) således icke myclcet

att påräkna; men Lovisa Ulrika mente, att Ryss-
lands egen fördel skulle tvinga det att anskaffa
penningar, o. s. v. '^). Stierneld blef verkligen af-

skickad, men under förevändning att hos Karl Peter

Ulrik utverka någon fördel för Adolf Fredriks fordne

gunstling Holmer^); rådet misstänkte dock den verk-

liga afsigten. Stierneld blef visserligen i Petersburg

väl emottagen *), men huruvida han lyckades utverka

löfte om något kraftigare understöd, derom ega vi

ingen^ kännedom.
Ar 1754 kom till Sverge Soltikow, en bland

Karl Peter Ulriks gunstlingar, och tillika f. d. älskare

') Berättelsen om denna öiVerlagguing förekommer i ett

preussiskt ministerbref af d. 21 Dec. 1753; men med åberopande

af Havrincourt som sagesman, livilken dock förklarade sig icke

vara fullt säker på enskildtheterna deri.

-) Preuss. min. br. d. 3 April 1753. — Danska min.
br. d. 1 Juni 1753.

^) 37. Se- registret.

••) Preuss. min. br. d. 6 Okt. 1752.
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åt hans gemål, storfurstiniian Katarina. Han blef aC

hofpartiet i Stockholm mycket firad, och man påstår,

att dettas ledare, och att på konungaparets vägnar

älven Dalin sökte öfvertala honom att utverka stor-

furstens bifall till svenska hofvets planeri). Följderna

känna vi ej.

Under detta och det följande året förehades

inga vigtigare underhandlingar med Ryssland, men
både Erik Wrangel och Dalin höllo, gissades det,

hemliga öfverläggningar med rysska sändebudet

!*anin 2\ hvilken sednare också vid flere tillfällen

yttrade sig till fördel för hofvet och mot frihets-

partiet ^).

Sedan Adolf Fredrik i slutet af November 1705

förlorat sin rättegång mot rådet, hade hans förhopp-

ningar om en genom inhemska krafter vunnen seger

blifvit betydligen försvagade, och det var derföre

nu, soui han och Lovisa Ulrika, enligt hvad sagdt

är, nedläto sig till det motbjudande steget att än

en gång bedja Ryssland om hjelp, och om hjelp

mot sina egna undersåtare.

Ofvcrste Adam Horn, en son af kansli-presi-

denten Arvid Rernhard, var den, som åtog sig detta

uppdrag. Till förevändning för resan begagnades

det skäl, att han skulle till kejsarinnan Elisabet

frambära formlig underrättelse om Adolf Fredriks

moders dödliga frånfälle. Rlott i eget namn och

utan någon rådets kontrasignation utfärdade Adolf

Fredrik för honom ett kreditiv och ett lorhållnings-

bref. båda, såsom man trodde, förestafvade af Lovisa

') Danska min. br. cl. 20 Dec. 175 i. lippgifteu har einot.

sig den om.stiuuligheten, att 8oltikow icke gerna kunde numera
vara väl anskritVen hus Karl Peter llrik, och att han var för

tillfuliet förvisad Frän Petersburg. Möjligtvis har uiau i Sverge

varit okunnig om dessa sednare förhållanden och trott Soltikow

ännu vara i besittning af sin furstes förtroende.

^) Danska min. br. d. 14, 24 Jan. 1755.
=•) S. 8t. d. U Nov. 1755.
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Ulrika. Do iiiiioliöllo l)lott lorord för komitigoiis

yngre hror samt försäkringar om AdoH Fredriks

vänskap ocli om hans alsigt att icke |>å nägot sätt

inskränka svenska ständernas fri- och rättielieter; —
men sliitlig(!n ock ett tillkäniiagifvaiide, att Horn
egde kunskap om Adolf l'"redriks afsigter samt upp-
drag att enskildt meddela dem till kejsarinnan, hvil-

ken derföre anmodades sätta tro, till livad Horn
sålunda framställde. Innehållet af detta uppdrag
borde Horn förliomliga för svenska sändebudet Posse
i Petersburg i), och icke meddela åt någon auFian

än åt kejsarinnan och storfursten. Det bestod näm-
ligen i Adolf Fredriks anhållan, att Elisabet, hvilken

fordom förhjelpt honom till svenska tronen, måtte

nu älven trygga honom vid dess besittning; — att

hon för sådant ändamål måtte låna honom pennin-

gar samt skicka en här af 30—40,000 man till

Finnland och en ryssk llotta till svenska kusterna:

hvarjemnte Horn skulle försäkra henne, att Sverges

allmoge hyste mycken benägenhet för Adolf P"redrik

o. s. v. -). När Horn skulle begifva sig till vägs.

begärde Adolf Fredrik åt honom 1,000 ecus till res-

pengar; men rådet svarade, att, emedan Adolf Fred-
rik tillställt resan för sin enskilda räkning, borde

han ock sjelf densamma bekosta ^). Horn lemnade
nu Stockholm, men Hemliga Utskottet greps dervid

af så starka misstankar, att det skickade bud till

hans återhemtande; dock förgäfves, ty han hade
redan afrest från Grisslehamn *). I Petersburg blef

han af Elisabet väl emottagen; men i någon under-

M Af Posses till Stockholm sända bref synes, som detta

hemlighållande skulle liinge nog hafva lyckats.

') Enligt handl. i arkivet på Sjöholm hade Horn i uppdrag

att vinna engelska sändebudet i Petersburg, och genom honom
Elisabet för Adolf Fredrik ; men det misslyckades. Då svenska rådet

ej ville mottaga engelska sändebudet Gooderich, skickades Campbell
i stället under svepskäl att besöka systern friherrinnan Cedercreutz.

^) Preuss. min. b r. d. 13 Jan. 1756.

*) Danska min. br. d. 16 .Tan. 1756.
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handling ville hon icke personligen inlåta sig, utan

visade honom till Restuchew, åt hvilken han således

måste meddela de papper och hemliga förslag, som
voro ämnade endast för kejsarinnan och storfursten.

Horn blef derpå länge och mycket upptagen af nöjen

och smickrande artigheter; men när han enträget

begärde svar pä sitt andrag, förklarade slutligen Bestu-

chew, att kejsarinnan visserligen ville lemna Adolf

Fredrik en hjelptropp af 20,000 ryssar, dock med
villkor, att Adam Horn sjelf åtoge sig öfverbefälet.

Men att anföra ett rysskt anfall mot sitt eget fäder-

nesland, det ville dock Horn ingalunda; och att pä
egen bekostnad underhålla en sä stor här, det niäg-

tade ej heller Adolf Fredrik. Af flere omständig-
heter tyckte sig ock Horn märka, att rysska rege-

ringen fäste föga vigt vid hans underhandlingar,

såsom de der icke kunde leda till några följder.

Höpken, förutseende, hvad hända skulle, hade ock

öfvertalat franska regeringen att medelst en betydlig

summa utverka sig Bestuchews löfte att under dessa

brytningar gynna svenska frihets-partiet, ehuru Panin
i Stockholm låtsade motsatsen. Knapj)t hade derför

Bestuchew fått saken sig anförtrodd, förr än han
till Höpken och Havrincourt skickade underrättelse

om de genom Horn framställda förslagen M. Denne

' ) OlVanstaunde uppgifter om Horns re.sii livilu p;! Ferseiis

skrifter snmt pa preussiska och danska ininislerbref, och pä haixl-

lingar i grefve Ijcweuhaupts arkiv pa, Sjöliolni. Pä sistiiäniiide

ställe förvaras nämligen afskrifter af det kreditiv och det för-

hällnings-bref, Adolf Fredrik gifvit ät Horn. Pä en l)Iaiid dessa

afskrifter finnes en ounderskrifven anteckning, måhända af llö[iken.

Enligt densamma har rysska vice-kanslercn Woron/ow lemnat

berörde afskrifter ät franska sändebudet i Petersburg, Douglas,

hvilken skickat dem till vännerna i Stockholm. Kn annan an-

teckning af samma hand och pä samma papper inneliäller efter

Adam Horns egen berättelse en helt annan uppgift; nämligen

.lU. saxiska legations-rädet Funck hade i Petersburg kommit till

Horn och begärt läna nägra musikstycken, och att Horn dä af

FryxelU Ber. .\XXIX. II
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fick snart vota, att lian var förrädd och vAfrade

derlör oj återvända till Svorge orh till de da mycket
uppretade ständerna, utan for i stället till nå;.Ta

utrikes badorter och dröjde der, tills pommerska
kriget utbrustit, dä han inställde sig till tjenstgör-

ning i svenska hären.

Lovisa Ulrikas förhoppning om ryssk hjelp var

således tillintetgjord, orh icke det blott, utan hennes
och hofpartiets belägenhet hade blifvit ytterligare

försämrad; ty motståndarnes ledare hade numera i

sina händer bevisen om dessa hofvets ofosterländska

och brottsliga planer. Redan 1743 hade en ryssk

här blifvit inkallad till Sverge för att försvara Adolf

Fredrik mot svenskt missnöje. Nu 1750 ville man
inkalla en annan ryssk här också för att användas

mot hans egna undersåtare. Underrättelsen härom,
utspridd bland allmänheten, skulle troligtvis förorsaka

en så utomordentlig förbittring, att ständerna må-
hända icke gifvit sig till freds, förr än en sådan

konung blifvit bortjagad. Ilöpken och Forsen beslöto

fördenskull att åtminstone tills vidare helt och hållet

förhemliga dessa vigtiga underrättelser.

misstag gifvit houom nämnde hemliga jsapper, hvilka Funck af-

skref, innan han återlämnade dem. Man finner ock, att äfven

konung Fredrik i Preussen hade våren 1756 en afskrift af samma
handlingar, och att han gifvit Lovisa Ulrika denna underrättelse

såsom ett hevis på otillförlitligheten af hennes vänner samt äfven-

tyrligheten af hennes företag och tillika såsom en varnande bön

att från detsamma afstå. Se i ötVigt Ständernas Komraiss. Re-

ijistratur 1756 om Ad. Horn.



163

SJUTTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

FRIHETS-PARTIETS ÅTGERDER UNDER VINTERN OCH
VÅREN 17 56.

Frihets-partiet var å sin sida ganska verksamt.

])ess anförare halva vi redan tiliförene uppräknat;

men ju närmare det led till den afgörande striden,

desto mer visade det sig ock, hvilka de herrar voro,

som med mesta iivern, ihärdigheten och modet upp-
trädde till frihetens försvar. Som sådana framstodo

nu i främsta ledet Fersen, Lantingshausen, SchefTer

och Ehrensvärd. Statens högst uppsatta lierrar,

Tessin och Höpken, den förra och nuvarande kansli-

presidenten, hörde visserligen älven till samma parti

och det ganska hestämdt; men den förre ått)jöt ej

längre något större anseende, och den sednare åda-

galade i denna farans stund så mycken personlig

försigtighet, att han numera blott sällan framträdde
i spetsen för sitt parti och således ej heller kunde
utöfva det inflytande, man af hans stora snille och

höga ämhete kunnat vänta. När ryktet om iiof-

partiets tiliämnade våldsamheter hiefvo mer och mer
oroande, var det ej heller till honom, kansli-|)resi-

denten, utan till Fersen, som frihets-partiet \ände

sig för att söka hjelp och försvar. Det uppdrog
nämligen åt sistnämnde herre att med all möjlig

omsorg vaka för u[)prätthållandet af ordning och

säkerhet, landets, hnfvudstadens, riksdagens. Den
redan förut omtalade enskilda polis, som HcMuliga

Utskottet tillsatt, hief ini och under Forsens ledning

mycket utbildad, och man besohhuh^ en mängd ut-

liggare, som besökte krogar och allmiiruia samlings-

ställen för att up[)S|)åra de stämplingar, som der af



liofpartiets Iiandtlaiigaro bodrcfvos. Jill och med inom
hofvet funnos personer, som läto köpa sig, ocli som
livarje dag lör Fersen inberättade, hvad konnii^a-

[)aret förehade. J)e skattdragande undersåtarne sökte

man stämma till fördel för rådet derigenom, att

regeringen nodsatte några skatter och lofvade till

nästa riksdag än större lättnad; likaså derigenom,

att rådet återgal" ouppbrufet åt Hemliga 1'tskottet

det kreditiv till penningars lyftande i banken, som
sista riksdagen efteriemnat, men som man icke behöft

tillgripa.

För att än kraftigare inverka på den kun-
nigare allmänhetens tänkesätt, beslöt man ock att

iitgifva en riksdags-tidning. I nu pågående strid

hade nämligen frihets-partiet, som sagdt är, den

oberäkneligt stora fördelen, att dess åsigter och

anspråk öfverensstämde med gällande lag och

besvuren statsförfattning, och att man med dessas

åberopande kunde inför sjelfva folket rättfärdiga

sig och sina åtgerder. Förhållandet framkallade

också en förut i Sverge osedd politisk offent-

lighet, hvilken, ehuru ensidig, dock var en före-

löpare till 1766 års tryckfrihet. I sig sjelf samman-
hängde den ock med statsskickets grundsats; näm-
ligen den om folkets rättighet till sjelfstyrelse, hvil-

ken, i fall den skulle blifva en verklighet, förutsatte

också folkets rättighet till sjelfkännedom; d. v. s.

till kunskap om de stats-angelägenheter, det skulle

mer eller mindre bedöma eller leda. I sådan rist-

ning hade man ock, som vi berättat, år 1755 ut-

gifvit från trycket Sverges grundlagar samt tid-

skriften Årlig Svensk och sedermera de mellan Adolf

Fredrik och rådet vexlade rättegångs-skrifterna. I

samma anda beslöt man nu i April 1756 att utgifva

en riksdags-tidning. Förslaget kom från Fersen,

hvars afsigt dermed var tvåfaldig; dels att upplysa

allmänheten om verkliga förhållandet med nu på-

gående strid och att således motarbeta de många
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falska rykten och smygskrifter, hvilka derom af

motpartiet utspriddes; — dels att genom den olfent-

lighet, som sålunda gafs åt alla företag och åtgerder,

afskrämma också riksdagsmännen sjelfva från egen-

nyttiga och orättvisa tilltag. Förslaget vann mycket
bifall och blef godkändt af både Hemliga Utskottet

och af ständerna, på hvilkas befallning bladet började

utkomma d. 10 Maj 1756, och till dess ledare valdes

kansli-rådet Hermanson, en snillrik och lärd herre,

hvilken var känd såsom ilrig anhängare af det fria

statsskicket. Tidningen utkom två gånger i veckan,

och redogjorde icke blott för dagens händelser, utan

ock för de vigtigare politiska tilldragelserna allt ifrån

riksdagens början, således ock för många besynner-
liga företeelser vid nyss beskrifna upplopp inom
bonde-ståndet. Tidningens anda och ändamål blefvo

i dess första nummer angifna medelst följande ord.

Jiiksens ständer Jiafva för goät funnit att efter

exemplet af andra fria folk låta till allmänhetens
kunskap komma, hvad de under innevarande riksdag
göra och fastställa. Emedan de uti sina förrätt-

ningar icke hafva någon annan åtrå eller något
högre ändamål, än att näst Guds ära främja kongl.

majits och rikets sannskyldiga bästa; alltså betrakta

de som en dyrbar belöning, hrilken de ej kunna
afsäga sig; nämligen den, att rikets innebyggare
blifva underrättade om, hvad således för deras skull

sker, antingen i allmänna mål för hela rikets bästa,

eller i enskilda till den torftiges hjelp, den lidandes

upprättelse. Det kan icke annat än befästa all-

mänhetens vördnad för konungen, kärlek för med-
bröderna och ömhet för regerings-sättet, när den
sålunda får tillfälle att se, huru friheten nyttjas

till upprätthållande af lagens magt, så att innc-

vånarne, tryggade icke blott mot uträrfes oro, utan
ock mot invärtes förtryck, kunna sjelfva arbeta på
sin förkofring, under det genom konungs och stän-

ders beskydd den fattiges och rikes rätt lika vårdas
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och ingen annan alias nedrig, än den, hrars ujyjj-

furande honom, nedrig gör, o. s. v. Tidningen var

i allinänhot skrilven med lugn ocli värdighet, och
nöjde sig vanligtvis med att hlott berätta sjelCva

tilldragelserna och att sedermera låta dem tala för

eller mot sig sjellva. Att vädjandet till allmänheten
skulle smickra, ocli att framläggandet af verkliga

förhållandet skulle upplysa, och att håda delarna

tillhopa skulle leda samma allmänhet till frihets-

partiets åsigter, detta allt är lätt att inse.

Vi hafva beskrilVit de sanuiia partis åtgerder,

hvilka egentligen inneburo blott ett försvar mot hof-

partiets angrepp. Vi komma nu till sådana, medelst
hvilka det sjelft gick anfallsvis tillväga. Dessa afsågo

förnämligast prins Gustafs uppfostran, Jcrono-jure-

lerna och namnstämpeln, hvilka företeelser vi här

nedan skola hvar för sig framställa *).

FRÅGAN OM PRINS GUSTAFS UPPFOSTRAN.

I regerings-formerna af 1719 och 1720 intogs

en bestämning af följande innehåll. Ständerna ega

magt med hongl. maf.ts nådiga helnjg att utnämna
och tillsätta skicJdiga personer och dem med behörig

underrättelse förse till de Jconungsliga barnens an-

ständiga upxifostran och undervisning uti vår rena
evangeliska lutherska lära och alla Jconungsliga

dygder, seder och vetensJcaper, såsom grundvalen till

en %)åföl}ande ordentlig och för ståndig regering.

Fördenskull höra ock sådana personer, hvilkom denna
höga angelägenhet anförtros, vara riksens stunder

ansvariga och med svårt straff umgälla, i fall ge-

nom vårdslöshet och försummelse något af deras

ämbetes pligt eftersattes, egande ock riksens ständer

magt att med dem ombyte och förändring göra, när
så nödigt profvas. Orden: 7ned kongl. majits nådiga

' ) Rådsprot. — Heml. Utskott, protok.
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heliag, medgåfvo väl, men på ett tämligen obestämdt
sätt, åt de kungliga föräldrarna något inflytande

liärutinnan; men parajjrafen i sin helhet tillerkände

med tydliga och bestämda ord åt folkombuden den
högsta och afgörande magten i fråga om att till-

eller afsätta de kungliga prinsarnas lärare och om-
gifning. Ständerna och frihets-partiet sjelft erkände
väl flere gånger, att detta lagrum var stridande mot
den naturliga känsla, hvilken åt föräldrar tillerkänner

rättigheten att sjelfva bestämma, huru och af hvem
deras barn böra uppfostras. Men å andra sidan

anmärktes, att en kronprins var icke blott sin fars

son, utan ock sitt folks blifvande regent; och att

han sålunda tillhörde icke blott den förste, utan ock
det sednare; och att, emedan ett helt samhälles

lycka eller olycka ofta berodde af dess furstar, borde
ock detta samhälle, detta folk, hafva rättigiiet tillse,

att dess blifvande konungar uppfostrades till en

»ordenfUg och förståndig regeringn. Att man 1719
och 1720 lade så stor vigt på detta villkor, kom
utan tvifvel af samma orsak som flere andra lik-

artade bestämmelser i den nya regerings-formen;

bestämmelser, genom hvilka man nämligen ville

förekomma sådana olagliga och landsförderfliga åt-

gerder, som de, hvilka den i envålds-åsigter upp-
fostrade Karl den tolfte tillåtit sig ^); och man ville

förekomma dem icke blott genom regerings-formens

förbud deremot, utan ock genom den anda, hvari

arllurstarna skulle uppfostras. l'ör detta ätulamål

ansåg man r)ödigt att tillse, hurudan de unga
prinsarnas omgifiiing var, och att den icke finge

l)estå af personer, som rncMl smicker och envålds-

tankar skämde bort den blifvande regenten. Sådan
var väl orsaken till den nyss anförda af 1719 års

folkombud gifna föreskriften.

') 30. 43. 33. 3-5.
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Dess tillämpning kuricle naturligtvis icke komma
i fråga, förr än efter 1746, och sedan Sverge genom
prins Gustafs födelse fått en arflurste att uppfostra.

Men vid riksdagen 1747 voro det unga hofvet och

det bland ständerna herrskande Hattpartiet mycket
nära förbundna med hvarandra, hvilket hade till

följd, att ständerna icke bevakade ofvannämnde sin

rättighet, häldst en dylik åtgerd kändes för mången
icke blott motbjudande, utan ock obillig, t. o. m.

orättvis. Lovisa Ulrika vågade derföre att till prin-

sens guvernör på eget bevåg utnämna Tessin, hvilken

då för tiden var hennes gunstling; och emedan han

tillika var riksdagens, blef åtgerden af ständerna

icke tadlad, utan stadfästad. Folkombuden hade vis-

serligen också magt att utlärda det förhällningsbref,

den »underrättelse», enligt hvilken prinsens upp-
fostran och undervisning borde ledas; men ej heller

denna rättighet begagnades, utan Adolf Fredrik sjelf

fick uppsätta de föreskrifter, som för ändamålet

behöfdes.

Sä skulle det måhända hafva fortgått länge nog,

så framt ej tvänne redan omtalade företeelser in-

träffat, nämligen missämjan mellan hofvet och rådet,

samt missnöjet med Lovisa Ulrika. I sammanhang
med dessa nya förhållanden började man nämligen

befara, att den sednare skulle hos prinsen inplanta

sina personliga åsigter; nämligen hat till det fria

statsskicket och kärlek till envälde. Vid riksdagen

1751 uppsatte fördenskull Hemliga Utskottet en

inlaga rörande folkombudens rättighet i denna punkt;

men Adolf Fredrik gaf dä tillkänna sin önskan att

såsom fader få sjelf leda sina barns uppfostran. Som
nämndt är, tyckte många hans anhållan vara natur-

lig och billig. Derföre och genom dåvarande vice-

landtmarskalken Brahes bemedling lät utskottet sitt

förslag falla. Oenigheten mellan hofvet och stän-

derna hade ännu icke stigit till den skoningslösa

förbittring, som sedermera blef händelsen.
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Men under åren 1752—1755 närmade man sig

mer och mer ditåt. Vi hafva sett striden om
ämbets-tillsättningarna och den derunder oupphör-
ligt växande missämjan; likaledes huru konunga-
parets sträfvan efter ökad, kanske enväldig magt
trädde mer och mer i dagen. Sådant alstrade hos

frihets-partiet den farhågan, att kronprinsen skulle

blifva till sådana åsigter ledd af sina föräldrar och

af de personer, dessa till hans omgifning valt; en

farhåga, som hade sina goda skäl. 1 llere fall ådaga-
lade visserligen Lovisa Ulrika en berömlig omsorg
för prinsens uppfostran och undervisning, och hon
deltog personligen i sjelfva arbetet. Men hon in-

plantade på samma gång ett gränslöst furstligt hög-
mod samt en bitter ovilja mot det statsskick, efter

hvilket han skulle regera, och hans folk ville regeras.

Man berättade, huru hon gaf honom att läsa böcker,

som innehöllo försvar för enväldet "). När den nu
mera frisinnade Tessin år 1752 lemnade på mer
än ett helt års tid hufvudstaden, togs till prinsens

vice-guvernör riksrådet Strömberg, en medgörlig
herre. Ar 1754 inträffade förut omtalade fullkom-

liga brytning med Tessin, hvarefter prinsens upp-
fostran lomnades helt och hållet i liänderna på sä-

dana herrar, som hörde till hofpartiet, nämligen
Strömberg, Nils Bielke och Dalin. Att den sist-

nämnde med oupphörliga lofsånger smickrade ko-
nungahuset, det käiule allmänheten; frihets-partiets

ledare likaså, att han var en bland J.ovisa Ulrikas

sängkammarråd och derjemnte hennes ombud vid

de underhandlingar, som med franska regeringen

fördes till förberedande af det fria statsskickets

öfverändakastande.

Bredvid och öfver dessa orsaker till frilu'ts-

partiets oro kouuno andra och än vigtigare, nämligen

') Uppsiilii. Hosenbanska samlingen. Utspridd löt;ii an^aciuli;

orsaivcn, som föraiilatit Tessin taga afsked.
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do larliägor, som kronprinsens egen porsonlighet

började itigilva.

Alla underrättelser Irån denna tid heskrifva ho-
nom säsoni ett med hiifvndets egenskaper rikt iit-

rustadt barn, och ()risa högt hans minne, skarpsin-

nigliet och snille, och likasä de vackra, stundom
förvånande framsteg, han vid anställda förhör ådaga-

lade, och mer än en gång omtalades han under
namn af underbarnet. Om hjertats egenskaper och
om hans moraliska uppförande hafva Strömberg,
Bielke och J)alin, så vidt hitintills bekant är, iakt-

tagit en fullkomlig tystnad; utom att Dalin vid sin

lärjunges tlesta namns- och födelsedagar uppvaktade
honom med verser, innehållande ofta uppmaningar att

göra sig värd beröm, stundom ock verkligt beröm för

redan visade s. k. dygder och för i framtiden väntade

bragder. Bland hans uppfostrare före 1756 var

Tessin den ende, som, ehuru också han vanligtvis

smickrande sin lärjunge, dock stundom yttrade något

missnöje. Detta sednare stegrades mer och mer
och 1754 beklagade han sig inför konungaparet öfver

prinsens icke blott ovanor och oseder, utan ock

öfver hans tredska, sjelfsvåld, prålsjuka, högdragen-
het, snarstickenhet och hårdhet mot betjeningen i).

Lika svåra anklagelser hördes sedermera också från

annat håll. Professor Voltemat-), prins Karls lärare,

berättar, huru prins Gustaf redan tidigt ådagalade ett

stelt lynne och mänga klandervärda oarter; — huru
drottningen ofta måste aga honom med ris, dock utan

att någon verklig förbättring spordes; — huru hon tre

gånger befallde honom tala svenska, men fåfängt, förr

än riset framtogs; — huru hon till hans efterföljd sam-
lat och berättade vackra och ädla drag efter forntida

hjeltar samt uppmanade honom till sådana tänke-

sätt, och att prinsen deraf rördes, men blott för

') Tessin och Tessiuiana, s. 164.

^) Uppsala bibi. Voltemats anekdoter.
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ögonblicket 1); — huru han alltid omtalade sig sjelf

under namnet prinsen; — huru drottningen förböd

detta och befallde honom nyttja ordet jag; — huru
han lydde, så länge hon var tillstädes, men genast

efter hennes bortgång åter kallade sig prinsen; —
huru han redan nu hatade sin broder, Karl, ville

ej taga godnatt af honom, ville, att han skulle resa

bort, och hotade ilere gånger att ränna honom
värjan genom lifvet. Det tyckes nästan otroligt, att

ett barn, blott några få år gammalt, hunnit blifva

så grundligen bortskämdt. Men att förhällandet var

sådant, bekräftas äfven af andra trovärdiga personer.

När SchelTer I75(i utnämndes till den då tioårige

kronprinsens guvernör, fann han denne hafva så

många icke blott ovanor, utan ock verkliga

odygder, och vara i dem så förhärdad, att Schetfer

efter ett par månaders tjenstgörning förtviflade om
framgång i sitt uppdrag, och tänkte på detsammas
nedläggande. För att, i händelse ingen bättring

spordes, kunna medelst framvisandet af verkliga för-

hållandet urskulda sig sjelf, uppsatte han d. 5 April

1756 en beskrifning -) om prinsen, sådan denne då

visade sig. Vi hemta derur följande drag. Hans
Jcongl. höghet kronprinsen är af naturen hegåfvad
med alla de förstånds- och snilles-förmåner, som
någonsin åstundas kunna. Hans begrepp är färdigt

och lätt, hans minne sällsynt, hans urskillning skarp,

hans inhillningskraft eldig, hans tankeförmåga vida

mognare än af hans ålder väntas kunde. Efter

redovisning för prinsens dåvarande i några hänseen-

den utmärkta kunska|)er, tillade Schelfer: lians kongl.

höghet kan med otrolig lätthet berätta hrarjehanda
uppträden, och det med passande ord och i väl

') Detta eltcr Danska min. hr. d. Hl Dee. 1753.

^) Finnes i friherre Uondes arkiv pii l']riksherg, efter Scheffers

egen upijsats afskrifven af Fredrik Sparre oeh införd i dennes

daghok för 175(S. Den finnes ock tryekt i Crusenstolpes Porte-
feuille, 3. 40.
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sammansatta meninffar. Men med en oheslcrifiig

kärlek till begvämliffJiet, och med afsky för allt, som
synes mödosamt, vill han ej lära annat än det,

som genom hans starka minne lätt inhemtas. Till

ämnen, som fordra förståndets anstränyning, kan
han sällan, och aldrig länge, förmås; ehuru han
ingalunda saknar förmåga dertill. Men hvad filo-

soferna kalla y:>desiderium sciendi» ^) är en för ho-

nom obekant känsla. SchefTer berättar härom föl-

jande dem emellan Curefallna samtal. Scheffer: vill

då ers kongl. höghet hinna till mogna år utan att

veta mer, än hvad ers höghet redan mi vet? Prin-

sen: ja! jag har redan lärt allt, hvad jag behöfver

veta. SchelTer: men ers höghet kan ju hvarken
skrifva eller tala svenska, och det bör väl en svensk

konung kunna ? Prinsen : det är ej nödvändigt; jag
tager mig en sekreterare, hvilken jag förestafvar

mina befallningar. SchefTer: men med så stor afsky

för kunskai^er, hur har ers höghet kunnat deruti

hinna så långt, som han dock gjort? Prinsen: det

hade ej heller skett, om. ej hennes majestät låtit mig
studera under sina ögon, så att jag af fruktan för
henne måste gripa mig an. Såsom fel uppräknade
SchefTer ytterligare ctl omåttligt frosseri, som öfver-

gick allt, hvad derom sägas kunde; — en otroligt stor

osnygghet, följden dels af smak för sådant, som hos

andra väcker vämjelse, dels af ovilja för det besvär,

som fordras för att hålla sig ren; — likaså mycken
lust för barnsliga nöjen, så att han, ehuru nu en

tio års gosse, lika gerna som en fyra års flicka

leker med dockor; — ytterligare, och i besynnerlig

motsats till osnyggheten, ett lifligt tycke för qvinlig

grannlåt, så att han på egen hand och i synnerhet

efter afklädningen om qvällarna utstofTerar sig med
fruntimmers-prydnader. Han har, skref SchefTer, /ör

dessa ovanor ofta hlifvit varnad eller straffad, men

') Vetgirighet.
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fåfängt; dock kan man förtpoda, att han vid man-
ligare år och inognare besinning dem bortlägger.

BeJclagligtvis är dock detta mindre att hoppas med
hänsyn till några verkliga laster, hvilka djupt rot-

fästat sig; t. ex. och i främsta rummet en stor brist

på gudsfruktan, uppenbarande sig genom tanklöshet

vid bönen, ledsnad vid andakts-öfningar och osty-

righet under gudstjensten. Dertill kommer ett hjerta,

uppfylldt af all den högfärd, som hos en menniska

fnnas kan; ända derhän, att, när man klandrar

något, som han gjort, svarar han stundom: efter

prinsen gjort det, måste det ju vara rätt? — likaså

ett oemotståndligt tycke för ceremonier, prål och

granna kläder, som det synes, ett arf efter moderns

farfar; — likaså en annan böjelse, h vilken, gången
till öfverdrift, kan blifva ett fel; nämligen böjelsen-

för skådespel. Knappit ser han ett sådant, förr än
minnet uppfattat hela dess innehåll och ofta långa

stycken af de tal, som derunder hållits, häldst af
fruntimmer, och allrahäldsf af dem, som varit gran-
nast klädda. Ofta och i synnerhet vid ^>d- och

afklädningen hör man honom högtidligt ujjpläsa tal

af drottningar och prinsessor, hvarvid han tillgriper

någon serviette eller annat linne för att dermed
såsom, släp eller hufvudbonad gifva sig en teatralisk

utstyrsel. Till och med en stund sedan han gått

till sängs, öfverraskar man honom- stående i bädden
med skjortärmarna vikna upp och skjortan ned, så

att han med bara armar och blottadt bröst liknar

en qvinna, hvarunder han med dämpad röst upp-
repar någon bland sina många fruntimmers-rnler:

och ehuru flere gånger varnad för dessa besynner-

liga ovanor, kan han ej förmås bortlägga dem. —
Ktt annat och rida beklagligare fel är egensinnet

och olydnaden. Exemplen härå skulle fylla mångn
böcker. Förmaningar, vädjande till hans förstånd,
böner, vädjande till hans hjerta, äro beggc lika få-
fänga; han gifver ofta icke ens akt på dem, odi
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(lör en annan gång just motsatsen, af hvad man
liegärt. Tvång eller hård medfart är det enda
medel, som hjelper, men också detta blott för ögon-

blicket; ty så snart den frtiJctade förmannen är

borta, återtager han genast de förbjudna vanorna.
Vurst bland alla felen är den argliet, som vid mot-

sägelser upptändes och utbrister i oanständiga ord

och låter, och mot under-betjeningen i titbrott af
vrede så häftiga, som hans ringa kroppskrafter

förmå. Han har visserligen stor både förmåga och

lust att förställa sig; men lynnets häftighet gör, att

han häruti ofta misslyckas. Stundom höres han
härma och begabba sina egna fel och omtala, hur
han för dem blifvit agad, och han upprepar t. o. m.
de bestraffande ordalagen ^). Men detta synes vara

icke en följd af ånger eller ett förebud till bättring,

utan snarare en djupt rotad fräckhet, som icke ens

blyges för sina laster. Schellor tillägger slutligen:

»Sedan jag nu omtalat hans kongl. höghets fel och

odygder med nog vidlyftighet, änskönt jag många
mindre omständigheter utelemnat, så skulle j' ig höge-

ligen önska att kunna blifva åtminstone lika så

vidlyftig i uppräknandet af hans dygder. Men af
det föregående lärer nogsamt kanna slutas, att dessa

,

.måste vara få. Jag kan ock heligt försäkra, att,

om jag rindantager prinsens vördnad och kärlek för
sina föräldrar, samt dess medfödda benägenhet att

tillstå och vid alla tillfällen hålla sig vid sannin-

gen -). så känner jag icke hos hans kongl. höghet

någon böjelse, som kan förtjena namn af »dygd».

Jag trodde i början på gifmildhet, men fann i stället

köld vid andras nöd '^) och slöseri för egna nöjen.

Jag hoppades jjå den mandom och den tap)perhet,

som bör utmärka högborna furstar : men fann snart

') Jfr Sv. Akad. Handl. 32. 115. c, noten.

, -) Detta omdöme tyckes upphiifva Sclieffers nyss anförda ord

om benägenhet till förställning.

3) Exempel på motsatsen finnas dock.
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en oheslcrijiig räddhåga för allt, som i minsta mån
syntes farligt, »hrilket 2J'^lironeri jag anser som en

följd af prinsens reklighet uti allt sitt väsende, och

Jwilken är så stor, att den ej Jean besJcrifvas». Hvad
som mest oroar mig, är den bestämda ovilja mot
vårt regeringssätt, som han hyser och i sällshaj)

med de sina uttalar. Han säger ujypet, att han
icJce ämnar på sådana villkor hlifva Sverges konung,
utan skall Icmna det åt bror Karl, som torde vara
nog dum att mottaga en sådan krona. Han säger

sig hoppas på uppror och veta, att undersåtarne
önska större magt åt konungen, och att det innan
dess icke skall blifva godt här i landet. Hvilka

framtida olyckor sådana tänkesätt kunna föranleda,

hehöfver jag icke säga; ej heller af hvem de blifvit

hos honom inplantade och underhållna. SA långt

Schefler. Nämnas bör dock, att denne herre seder-

mera omkring \7M) började med izlädje omtala, liuru

prinsen i några (all lorändrade sig samt bortlade

iordna oseder och utvecklade mer hoppgifvande

egenskaper än man förut vägat vänta i).

Scheffers olördelaktiga teckning bekräftas äfven

från ett annat håll. Prinsens år ITöd tillsatte lärar ,

professoi" Klinirenstieriin, har vid samma tid l)(\skrif-

vit och beklagat sin lärjunges nästan oemotståndliga

benägenhet lör skådespel, för prål. för stolthet, för

furstligt högmod, och likaså hans obcMätzcMbot för

allvarliga sysselsiittningar, och den sjelfviskhel, hvar-

med han oaktadt alla råd ocli varningar följde sina

egna infall, och satte sin ära just i en sådan olydnad.

Jag har, skref Klingenstierna, ännu aldrig sett skäl

nch föreställningar hos honom någonting verka.

Fruktan för straff uträttar något för ögonblicket,

men icke vidare, o. s. v.

Sanuna och iiri svårare omdiinicn liiiras från

ett tr(Mlje håll. l^rcdrik Sparre, den scderiiirr.i

' ) Datisku III i 11. hr. I7ti().
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blifvaiido riks-kansleren, vardt 175(') af ständerna

utnämnd till en bland de u|)|ivaktando kavaljererna

hos prins (Iiistaf. Också han har i sin vidlyftiga

dagbok infört många iakttagelser rörande beinälde

furste. Hvad man af denna skrift eger i behåll,

går blott frän d. 23 I)ec. 1757'); men säger,

att prinsen var ännu vid den tiden ungefär den-

samme, som Sparre funnit honom förut. Vi anföra

några bland de omdömen, denne fällt. J). 17 febr.

1758 heter det: jag följde med nogaste uppmärl--

samhet ^;rmse«,s vppförande och höjelser och fann
honom ännu, likasom förr, obenägen mot studier,

men benägen för egensinne, för högmod, för hårdhet

mot betjeningen, för lekar, för läckerhet och för
konstiga illgrepp att få sin vilja fram. Angående
den bristande andakten höll på vår (kavaljerernas?)

uppmaning doktor Schröder ett hevekligt tal till

priyisen, hvilket tycktes göra god verkan. Jag hoppas
ock, att de barnsliga felen skola genom våra före-

ställningar och eget mognande förnuft öfvervinnas

:

men detta, bör ske snart, och innan de alltför djupt

rotfäsfat sig. — — — Ytterligare skref Sparre:

prinsen är en mästare i att intaga hjertan, och när
han vill behaga, är honom ingenting svårt. Men
af stor betänklighet äro å andra sidan hans hög-

färd, hans befallande lynne 2), hans hårdhet mot
betjeningen, hans ilska ^) och hans förställning *).

— — Högfärden, egensinnet och hårdheten mot
betjeningen visa sig många gånger om dagen och

äfven i de minsta saker. Den 1 April 1758 skref

Sparre: prinsen har många ständigt vexlande nycker.

Ifrån ett ögonblick till ett annat ändrar han sina

') Den fiaues i friherre Bondes arkiv pä Eriksberg. Hvad
vi här uedau ur densamma anföra, är af Fredrik Sparre sjelt

öfversedt och rättadt, och bör således vara af mycken pålitlighet.

^) Imprieusa caractére.

^) Malice.

*) Dissimulation.
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befallningar till Jcammarfjenarne, endast för att få
anledning att Jcnota, bannas och säga härda ord,

och när han i allt detta icJce får göra efter sitt

hufvud, visar han ett missnöje ^), som stundom går
så långt, att han ej är mästare öfver sig sjelf

Alltsammans härrör från den högfärdshäUan, att

hans Icongl. höghet tror, det allt, hrid han gör, allt,

hvad han säger, allt, hvad han vill, är rätt, blott

derföre, att det är han, som så gör, så säger och så
vill, och för det han är prins, hvilhet han mer än
ofta i sin ondska låter oss rent tit förstå; och det

är omöjligt att bibringa honom annan öfrertggelse

och andra grundsatser. Jemnte erkännande al' prin-

sens ovanliga själsfönnögenheter, finnes i Sparres

dagbok införda ganska många enskilda exempel

på hans frosseri, lättja, tredska mot högre, våld-

samhet mot lägre samt högmod och illparighet mot
alla; men tid och utrymme tillåta ej längre syssel-

sättning med detta ämne och kanske halva vi redan

alltför länge dermed uppehållit läsaren -). Men or-

sakerna äro dels, att dessa dock vigtiga omständig-
heter hittills varit för den stora allmänheten undan-
hållna-*); dels, att kunskapen om dem och om de

') Humeur.
-) Ofvan.stäuucle uppgifter kuiiiia misstänkas för partiskhet,

emedan de kommit från Kiingenstierua, Scheffer, Sparre och

Voltemat, hvilka alla år 1750 blifvit af stuuderna mot hofvets

vilja satta vid prinsarnas sida, och derföre af både liofvet och

prinsarna bemöttes sä ovänligt, att det hos besagde herrar måste

alstra en ej ringa grad af ovilja. Deremot bör miirkas, att de

tre första kommo i nild hos Gustaf, sedan denne blifvit konung,

och att den fjerde, Voltemat, ansligs vara eu ntniiirkt hederlig

man, och att de oaktadt konungens sedermera l)evisade niid hafva

lemnat efter sig oföriindrade ofvanstiiende uppgifter om hans upp-

förande i gossilreu; och att, hvad de berättat, är blott hvad de

sjelfva sett och erfarit eller af samtida sagesmiin i första hand

iuhemtat. Afveu preussiska ministern i siu berättelse om riks-

dagen 1755 - -1750 omtalar prins (iustafs oarter och tredska.

•*) Scheffers anförda uppsats blef tryckt i Crusenstolpes Porte-

feuille 3. 40 redan är 1841*. Ilvarkcn dess innehall eller ens

Fry.retl.'! Ber. .\XXIX. 12
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deri uppenbarade följderna af det sätt, hvarpå |)rin-

sens uppfostran dittills varit vårdad, är ett oefter-

iziflitjt villkor för att kunna rätt bedömma det sätt,

hvarpä svenska folkombuden vid 1756 ars riksdag

behandlade detta grannlaga ämne.

Vår berättelse återvänder till nämnde riksdag.

Omtaladt är det missnöje, som föranleddes af hofvets

stolthet, anspråk och stämplingar, M dess rättegång

mot rådet och af dess delaktighet i bondupploppet.

Dertill kom nu förhållandet med prins Gustaf. Na-
turligtvis sökte hofpartiet förhemliga konungahusets

och således äfven prinsens fel; men dessa voro så

i ögonen fallande, att de omöjligen kunde döljas,

häldst under-betjeningens missnöje med honom steg

så högt, att några kammartjenare äfven längre fram

ville taga afsked i). Frihetsmännens ledare kände
tvifvelsutan hela förhållandet, och lätt kan inses,

med hvad oro dessa herrar och hvarje vän af fäder-

neslandet skulle motse svenska folkets framtid under

en furste, hvars barndom visade så dåliga böjelser

i hjertat och till deras tillfredsställande så mycken
förmåga i hufvudet. Att om möjligt medelst för-

bättrad uppfostran förbättra också hans egen per-

sonlighet, och att, om detta misslyckades, genom
det fria statsskickets upprätthållande så mycket möj-

ligt skydda landet mot följderna af hans fel, detta

var hos hvar och en, som kände förhållandet, en

både ioflig och liflig önskan.

dess tillvaro fiunes dock med ett enda ord omuämndt i den teck-

ning af Dalin, tryckt 1844, som förekommer i Siare och Skalder;

ej heller i den teckning af Gustaf den tredje som kotmng och

menniska, tryckt 18(50, som läses i Svenska Akad. Handl. från

1796, del. 32. sid. 7!: ehurn i synnerhet denna sednare tämligen

vidlyftigt (sid. 96

—

123) afhandlar samme furstes uppfostran.

') Arkivet på Eriksberg. Fr. Sparres dagbok d. 13 Nov. 1758.
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Nära två månader af riksdagen 1755 gingo dock
förbi, innan *) någon kunde förmå sig att vidröra

det ömtåliga ämnet. Men d. 29 Nov. inträflade nyss

beskrifna upplopp i bonde-ståndet och omedelbart
derefter följde en mängd ransakningar och bekän-
nelser, hvilka lade i dagen de underhandlingar och
samtal hofvet haft med u|)prorsmännen, och just i

afsigt att framlocka den brottsliga rörelsen. JJessa

upptakter ökade frihetsmannens förbittring än mer,
och nu först bröt man den hittills iakttagna tyst-

naden.

I början af December blef nämligen uppfostrings-

saken i Hemliga Utskottet bragt till tals, och det

genom Tessin, hvilken inlemnade en klagoskrift öfver

det sätt, hvarpå han sjelf blifvit bemött af Lovisa

Ulrika, fJielke och Dalin, och tillika öfver prinsens

uppfostran och öfver de grundsatser, drottningen

dervid följt m. m., hvilket allt Tessin nu anförde

som skäl, hvarför han 1754 utan ständernas hörande
öfvergaf den guvernörs-befattning, de honom upp-
dragit. Första följden blef, att en examen med
prinsen anställdes. J)en utföll för den sistnämnde

så fördelaktigt och ådagalade så vackra framsteg,

att Fersen och ständernas tillstädes varande ombud
icke hade annat än beröm att deröfver uttala -).

Något hvar visste dock redan förut, att prinsens

kunskaper voro i många fall ganska goda, så att

man i detta hänseende ick(! hade anledning till miss-

nöje. Den nu tillämnade undersilkriingen åsyftade

ock någonting helt annat. Afsigten var nändigen

hos hvqrje klarsyntare fosterlandsvän att allägsna

den omgifning, den ledning, som låtit prinsen vänja

sig vid ofvaruiämnde många och svåra icke blott

oseder, utan ock odygder; — likaså hos hvarje

frihetsvän att allägsna de herrar, hvilka i samråd

') Oss veterligen.

^) Danska min. br. il. Ill JVbr. I7.'»(j.
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med Lovisa Ulrika injiifvit honom den starka oviljan

mot landets fria statsskick, och den häftiga ätrån

efter envälde; — och hos det regerande partiets

män, att aflägsna sina politiska motståndare, kanske
ock att hämnas på sä väl dem som hofvet. Dessa

olika äsigter förenade sig nu om det gemensamma
beslutet att aflägsna Strömberg, Bielke och i syn-

nerhet Dalin.

Förhällandet med den sistnämnde förtjenar ser-

skild uppmärksamhet. Vi erinra oss kalott-predik-

ningarna 1751 och det missnöje, de i synnerhet hos

presterna uppväckte; men att den då tillämnade

anklagelsen nedlades *). Saken var likväl icke bort-

glömd, och vid riksdagen 1755 blef preste-ståndet,

som det säges, genom Tessin derom påmindt och

dermed uppretadt. En annan orsak till missnöjet

mot Dalin härrörde från år 1752 och det bekanta

Herdespelet och dess fyra herdepar med kapsoner

i munnen samt blå och gula tömmar öfver axlarna

m. m.-); — likaså från de mänga smickrande verser,

med hvilka han hela tiden bortåt uppvaktade hofvet;

— likaså från de underhandlingar till konungamag-
tcns ökande, han å Lovisa Ulrikas vägnar fört med
fransmännen, samt från de uppsatser, han troddes

hafva åt Adolf Fredrik författat under tvisterna mot
rådet. Till följe af dessa och andra likartade om-
ständigheter var förbittringen mot Dalin större än

mot prins Gustafs öfriga omgifning, och i Tyskland

utgafs en skrift, som med mycken bitterhet angrep

det så kallade Herdespelet. När hans sak i Hemliga

Utskottet förekom, talade väl Ungern Sternberg för

mildare äsigter; men å andra sidan yttrade sig med
mycken skärpa Diiring, Ulrik SchefTer, Hermanson.
Pechlin och i synnerhet borgmästar Schauw, hvilken

sade sig hafva länge sett, huru Dalin ofta sadlade

') Sid. 54.

2) Sid. 55.
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om, och städse Jiöll sig till den sida, der Ijjclca

kunde göras, livarföre Schauw tycMe, att en sådan
person hörde från prinsen sMljas ^). Hofvet ville

visserligen rädda sin skyddling; men Brahe afrådde

frän hvarje steg, som kunde blottställa konungen
sjelf. Preste-ståndet var nämligen mycket uppre-

tadt, och ville äfven vid denna riksdag åtala kalott-

predikningarna, såsom vittnande om förakt för

Guds ord och ära ~). Målet föredrogs i Hemliga
Utskottet, och Fersen mägtade icke stäfja förbitt-

ringen. J)å föreslog han, att till sakens närmare
undersökning borde utskottet låta sig de tadlade

uppsatserna föreläsas. Presterna prutade väl emot;
men adelsmännen och borgrarne biföilo, af nyfiken-

het, kanske ock af en viss skadeglädje. Knappt
hade man dock uppläst en del deraf, förr än hela

utskottet och äfven de förut mest uppretade pre-

sterna utbrusto i hjertliga skratt, hvarefter den förra

bitterheten mycket minskades. Dalins mål var likväl

nära att af andra orsaker taga en mycket vådligare

vändning. Som vi veta, hade han på drottningens

vägnar fört med Havrincourt och med andra frans-

män åtskilliga underhandlingar om statsförfattningens

öfverändakastande. Enligt de tydliga ordalagen i

Adolf Fredriks konunga-försäkran ') borde följakt-

ligen Dalin af konungen anses och bestraffas såsom
rikets hätskaste fiende och fäderneslandets argaste

förrädare. Att Dalin gjort sig till en sådan be-

handling skyldig, blef nu tydligen ådagalaggdt; ty

Havrincourt berättade genast lor llöpken'') och denne
för Ekeblad nämnde stämplingar. Men besagde råds-

herrar ville ej lor häftigt angripa konungaj>aret

') Ilem]. Utskott, prot. d. 17 l-Vbr. 175('i.

-) Att han for kalott-preilikningnrnns skull anklagndfs till

lifvut är en uppgift, (ör hvijkcn vi icke kiiniia något bevis.

••») Se sid. 2.

*) Måhända halva hurifrän kommit df iiajtpcr i ämnet, som
förvaltas i arkivet pä Sjöholm.
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genom att otToiitligt öfvorhcvisa Adolf Fredrik om
detta hans eds- och löftesbrott, troligtvis ej heller

afbryta Daliiis vetonskapliga verksamhetshana. De
beslöto fördenskull tiga, med hvad de visste, troende,

att ingen mer kände till förhällandet. Nägra miss-
tankar derom hade likväl framträngt också till andra
personer, och en dag kom Fersen, åtföljd af de tre

andra talmännen, och begärde up|)lysning om dessa

rykten. 1 fall nu målet blifvit fullföljdt, skulle Dalins

hufvud näpi)eligen kunnat räddas; men man ville,

som nämndt är, undvika svårare brytningar, hvar-

före de två rädsherrarna och de hra talmännen
kommo öfverens om att tiga och låta saken falla,

åtminstone tills vidare. Oviljan mot Dalin mer än

mot kronprinsens öfriga omgifning visade sig dock
tydligt i ständernas slutliga dom; ty Strömberg och

Bielke blefvo visserligen afskedade, dock med beröm
och pensjon; Dalin deremot utan någondera, hvar-

jemnte han förvisades från hofvet. Tillika före-

skrefvo ständerna, att till prinsens nya lärare icke

skulle tagas någon, som vore benägen för fritänkeri,

eller för lösaktigt skämt, eller för andra menniskors
förtal, allt slängar åt Dalins kalott-predikningar,

herdespel och förmodade sqvaller mot Tessin. Stän-

dernas utlåtande tillkännagaf derjemnte. att de huf-

vudsakligaste skälen till Dalins afskedande» kunde
denna gång för vissa betänkligheters skull icke an-

föras, men måhända framdeles vid behörig domstol

skärskådas; detta en släng och tillika en hotelse

mot drottningen sjelf.

Det blef nu fråga om ny guvernör för prinsen,

Oaktadt drottningens kända obenägenhet mot Tessin,

beslöt dock Hemliga Utskottet bedja honom ä nyo

öfvertaga nämnde befattning; ett beslut, som likväl

tyckes föranledt mindre af förtroende till Tessin,

än af begär att såra Lovisa Ulrika. Vid ryktet

derom blef hon ock mycket upprörd och skickade

öfver-hofpredikanten Schröder till Fersen med be-
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gäraii, nästan bön, att alstyra detta förslag. Bland

orsakerna till sin motvilja lät hon då Schröder med-
dela ät Fersen den hetmes berättelse om Tessins

häftiga kärlek, hvilken vi tillförene omtalat i). För-

slaget om hans guvernörskap gick ej heller i full-

bordan, häldst Tessin sjelf bestämdt vägrade och

anmärkte, dels att han var för gammal, dels att

hofvets ovilja mot hans person skulle göra en dylik

tjenstgörning både obehaglig och gagnlös. Ständerna

beviljade således hans afskedsbegäran, dock tinder

förklarande af mycken iillfredsstullelse öfver hans
oförtriitna omsorg vid x^rinseois upxyfostran; h varvid

dock bör märkas, att Tessin då under mer än tre

års tid hade föga sysselsatt sig med detta honom
anförtrodda uppdrag. I sanmia skrift uttalade stän-

derna inför Adolf Fredrik sin förhoppning, att denne
täcktes med nådigt väJhcliag anse ständernas till

Tessins fördel afgifna intyg -). Tillika anslogo de

åt Tessin och efter hans död åt cnkan 6,000 d. s. m.
årligen, samt biföllo tryckandet af de hans bref till

prins Gustaf, hvilkas innehåll dock konungaparet
ogillat, och hvilkas ofTentliggörande Adolf Fredrik

förbjudit. Det ena med det andra visade, huru
utskottet med Hit sökte tillfälle att gäcka och såra

sin öfverhet.

J)etta sätt att behandla saken och än mer sjelfva

sakens beskailcnhet; nämligen att man ville fråntaga

föräldrar deras naturliga rättighet att sjelfva be-

stämma om sina barns uppfostran, dessa omständig-

heter, bearbetade af hofpartiets utliggare, väckte och

måste väcka mycket missnöje hos alla, som betrak-

tade saken från vanlig blott personlig synpunkt; och

äfven hos mänga, hvilkas rättskänsla i filVigt ogillade

hofvets uppförande och Inilkas frihelskiinsla ogillad^

') 37. 38 och 39. 7 »i.

2) Rudsprot. d. 13 Kcbr. 17.')().
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dess mastiitvidgnings-planer. J)enna rigtning i tänke-

sättet, skickligt begagnad, skulle möjligtvis kunnat
uppreta en mängd menniskor och draga dem öfver

till holpartiets sida. Att sådant förekomma började

frihets-partiet återigen för allmänhetens blickar fram-

lägga (let klandervärda i hofvets uppförande och i

de enväldstankar, till hvilka prinsen hittills blifvit

uppfostrad, och tillika att leda uppmärksamheten
frän sakens personliga till dess politiska sida; näm-
ligen till den nytta eller skada, som dcrigenom kunde
drabba hela samhället. I sådan afsigt lät utskottet

uppsätta ett betänkande, hvilket genast trycktes och

sedermera så ofta åberopades, att det kan betraktas

som ett härutinnan afgifvet program, såsom det nu
för tiden kallas. Det var dateradt d. 14 Februari

1756 och författadt, som några gissa, af Hermanson
eller, hvad troligare är, af utskottets sekreterare

j. I. Torpadius. hvilken detsamma undertecknat.

Hufvudsakliga innehållet var följande. Den naturliga

lagen förbehåller åt föräldrar nppsigten öfver

deras barn. 3Ien med hänsyn till våra prinsar

har regerings-formen tillerJcänt åt ständerna högsta

beslutande-rätten härutinnan. Sådant har tijdligen

blifvit föranledt af ständernas önskan och bemö-

dande att sTcydda friheten, och tillilca att låta så

tippfostra våra prinsar, att de framdeles Icunna

föra en »ordentlig och förståndig» styrelse,

såsom regerings-formen säger, och en styrelse, som
öfverensstämmer med vårt statsslcich. Blotta före-

läsningar öfver detta sednare göra ingcdunda till

fyllest, titan blifva tvärtom alldeles gagnlösa, ifall

nämligen prinsarnas omgifning inplantar omdömen
och tänkesätt, som äro mot detsamma stridande.

SäJcrast är derföre, om de hlifvande regenterna upp-
ammas i sådana åsigter, som med vårfria statsförfatt-

ning öfverensstamma; nämligen, att Gud icke skapat

hela menniskoslägtet för några tjugo fursteätters
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lystnad ^); — att folhens val är grunden för fur-
starnas höghet; — att dessa sednare iche hafva
rättighet att inhrukta på de förras rättigheter; —
att furstar icJce äro sJcajJade af finare slag än andra
mennishor, tttan lika svaga vid lifvets hörjan, lika

skröpliga under dess fortgång, lika förgängliga vid

dess slut, och sist inför Gud lika ansvariga för
sina laster och, odggder. Men sådana tankar och

sådana lärdomar utplånas hos de kungliga larnen,

när dessa på timmar, lediga från läromästaren

,

hlifva af sin omgifning medelst förförande äre-

hetygelser och fåfäng prakt ledda till den tanken,

att de sjelfva äro mer än menniskor och menni-
skorna deremot mindre än krälc. Det är så, som
unga furstar bildas till envåldsherrar, i st. f. lag-

hundna konungar öfver fria folk. Men alla furstar,

lemnadc åt sin egen böjelse, söka i strid mot fol-

kens fördel utvidga sin magt och skola till följe af
naturlig föräldradrift tippfosira sina barn tillsamma
tänkesätt, samma önskningar. Bet är med blicken

fästad på dessa omständigheter, som Svcrges ständer

hafva genom regerings-formen inskränkt de kungliga

föräldrarnas naturliga rätt öfver sina barn, och

tillegnat sig sjelfva hufvudsakUga omsorgen om dessas

uppfostran. J)e önska ock, att prinsarna måtte
skiljas från de förförande omständigheter, som vid

hofven äro oundvikliga; och att de hållas till tarjlig-

het i mat och kläder, undersåtarne till cftcrsgn

o. s. v. Sådant var i korthot innoliallet af nämnda
protokolls-utdrap, hvilkot Stlöljdos af olt ständernas

iörlh^illniniishref för prins (Iiistafs hlifvandc mivcrnör,

skrifvet af Hcrnianson efter sanirSd med llöpkeri

och Ulrik Seheller '•'). \'i hinna dernr intaca hloll

') Denna tankcgilng ansågs Iftnad ur iii engelsk mot konung
Jakob den andre rigtad skrift, hvari lästes: jag kan ej tro, a/t

Glid skapat menniskorna med sadlar pä ryggen och betsel i munnen,
och ett eller tva diisnhi /'ur.itnr med rättighet att rida ph dem.

') Ai"kivet piJ Sjöholm.
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en enda punkt; nämligen den, som tydligen |)ekar på

några Lovisa Tlrikas och prins Gustafs både goda

och mindre goda egenskaper. Innehållet var: det

Tean icke för ofta inskärpas, att, om stora snille-

gåfvor och klarsynt förstånd äro lysande egenskaper

hos en regent, sä äro de likväl icke att jemnföra

med ett godt lijertu och dess egenskaper. I)e förra

utan de sednare göra icke en furste skicklig att

regera sig sjelf, än mindre att regera andra. Långt

ifrån att befrämja ett rikes bästa, blifra de farliga

vapen mot både lund och folk. Denna uppsats, för

öfrigt skrifven i samma anda och med samma fri-

talighet som den förra, blef tillsammans med ut-

skottets ofvan omtalade protokolls-utdrag oförtöfvadt

genom trycket befordrad till svenska allmänhetens

kännedom ^).

Besagde uppsatser, och i synnerhet det af

Hermanson skrifna förhällnings-brefvet blefvo för

innehåll och framställningssätt mycket beprisade,

också utom fäderneslandet. Det sednare blef öfver-

satt på flere främmande språk och i några utländska

tidskrifter högeligen berömdt. Intet folk, sade man,

har så väl som svenskarna insett, hur vigtigt det är

att från tronen afiägsna allt smicker och prål, och

forntiden har ej lemnat prof af en vältalighet, mer

hög och kraftig 2), än i detta förhållnings-bref

Till guvernör ät kronprinsen önskade frihets-

partiet riksrådet Scheffer; i anseende till konunga-

parets kända motvilja vägrade likväl denne i början,

men öfvertalades och blef derefter af Hemliga Utskottet

enhälligt föreslagen. Hofvet hade häftigt motarbetat

ätgerden, och när den nu likafullt blef vidtagen,

yttrades mycket missnöje. Innan valet till bekräf-

telse inför ständerna framlades, lät dock Hemliga

1) Man har sagt, att ständerna funno onödigt gifva konungen

del af denna instruktion. Detta är orätt; ett sådant meddelande

skedde formligt. Se Modée, s. 3890, 3891.

-) Sublime et nerveux.
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Utskottet och rådet anmäla det hos Adolf Fredrik.

Denne förklarade då, att han visserliiien erkände

Scheflers nnånga goda egenskaper, men likväl inga-

lunda ville hafva honom till guvernör för sina söner,

hvarjemnte konungen påstod sitt bifall vara för valets

gilltighet oumbärligt. Regerings-formens ofvan ^)

åberopade paragraf innehöll nämligen de orden, atf

ständerna egde magt att med konungens nådiga

behag utnämna personer till de ktingliga tjärnens

uppfostran. Vid dessa ord : »med konungens nådiga
behag» höll sig Adolf Fredrik orubbligen fast samt
påstod, det ständerna icke egde magt att tifan hans
behag besätta nämnde ämbeten, och att således det

nu utan hans bifall gjorda valet vore ogilltigt, och

derjemnte att han alldeles icke ville detsamma stad-

lästa. Ser man ock pä anförda ord ensamma och

för sig sjelfva, så hade konungens åsigt mycket skäl

för sig, och den försvarades ock af många inom
preste-ståndet. Men när man betraktade paragrafen

i sin helhet och dess många andra ord och bestäm-

ningar -), så visade sig tydligt, att den afgörande

utnämnings-rättiglieten tillerkändes åt de i detta lik-

som i alla andra fall magtegunde folkombuden, hvil-

ket också af både rådet och utskottet ådagalades.

Spänningen blef hotande. Strömberg, mycket upp-

skrämd, bad enträget Adolf FVedrik he\ilja honom
afsked och i stället antaga Scheller. Nej! sade Adolf

Fredrik, ständerna kunna väl tillsätta Schejjcr, men
jag ger aldrig mitt samtycke dertill '^). Afven stän-

derna å sin sida blefvo mycket uppbragta. Hendiga

Utskottet gaf rådsherrarna en skra|)a derföre, att

<lessa 1754, eftergifvande lör Adolf IVedriks vilja,

hade tillåtit honom taga Strömberg till \ice-guvern(ir

') Sid. 10(3.

*) Se hela onlalydelscii, siil. KKi.

^) Rädsprot. d. 17 Febr. 17.'»»). — DaiisKii min. In-.

d. 27 Jan. 175G.



188

i stället lör den af ständerna ?;odkände Tessir» i).

Förbittringen gick än längre. Palmstierna i rådet

och Pechlin i Hemliga Utskottet påstodo, att Tessln

borde återinträda i guvernörs-ännbetet, och att prin-

sarna borde tagas från hofvet och uppfostras i

Uppsala, eller i Lund. Vid ryktet härom för-

klarade dock konungen, att han som far icke skulle

låta frånrycka sig värden om sina barn, och att,

i fall ständerna förde dem till Uppsala, skulle också

han resa efter '-). Alla mer betänksamma personer
ansågo visserligen flyttnings-förslaget obilligt och
orimligt; men allmänhetens sinnesstämning var för-

bittrad i så hög grad, att utskottets flertal tycktes

luta till Palmstiernas och Pechlins åsigt. Fersen
öfvertalade då Havrincourt att för Hattpartiets huf-

vudmän förklara, det hans Iconuny visserligen ville

shydda follcpartiet i Sverge, men icJce understödja

ett förslag, som åsyftade att våldsamt rycha barnen
från deras hungliga föräldrar ; en åtgerd, som^ skulle

up;prcta alla furstar i Europa. Föreställningen

verkade, och förslaget föll. Men i öfrigt var man
lika obeveklig, och det å ömse sidor, både ständerna

och konungen. Rådet gjorde flere försök till denne
sednares öfvertalande och föreställde vådan af en

öppen och häftig oenighet mellan konung och under-
såtare; men fåfängt. Adolf Fredrik svarade: jo^r Aaw
ej mot bättre samvete bifalla, och om mina barns
goda uppfostran är jag som, far mer angelägen än
ständerna. Efter några misslyckade öfvertalnings-

försök kunde rådet icke komma längre, utan an-

mälde förhållandet hos Hemliga Utskottet. Detta

hänvisade målet till ständerna medelst en skrift,

bvari anmärktes, att den af konungen åberopade
regerings-formens paragraf på mänga ställen tydligen

och uttryckligen förbehöll åt ständerna den afgörande

') Raumers Taschenbuch. 3. 7. 403.
2) Preuss. min. br. d. 3 Febr. 1756.
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rnagten hänitinnan i); men att denna deras magt
skulle helt och hållet tillintetgöras, om konungens
vägrade bifall kunde hindra verkställigheten af

ständernas föreskrifter. UtsJcottet, hette det, hop-

pades dock, att hans maj:t skall vid närmare be-

sinnande gilla valet af riksrådet Scheffer, häldst

hans majestät redan medelst erkännande af dennes
goda egenskaper '^) tillkännagifvit för utnämnandet
det »nådiga behag)), regerings-formen föreskref;
medelst hvilken slugt påhittade lagtolkning man ville

komma ifrån konungens inkast. Ständerna erinrade

också derom, att Adolf Fredrik i sin konunga-för-

säkrans 5 § förklarat sig benägen att alltid instämma
med samtlige riksens ständer såsom de der egde

magt att göra sådana beslut och stadgar, som. de

pröfvade tjenliga för det allmänna bästa samt för
deras egen frihet och trygghet. Mot detta åbero-

pande af lagens tydliga föreskrifter, mot Adolf Fred-
riks egen konunga-försäkran, och mot ständernas

enhälliga beslut kunde hofpartiet ingenting mer ut-

rätta. Konungen gaf efter, dock pä sitt eget sätt.

När man lemnade honom en lista på de personer,

som ständerna utnämnt tili prinsarnas lärare och

uppvaktning allät han följande skriftliga svar: sårida

jag förnimmer, att riksens ständer utnämnt och

förordnat personer till mina söners såväl undervis-

ning som uppvaktning^ så jinner jag onödigt, att

mig deröfver vidare yttra. Svaret var hvarken ne-

kande eller jakande; men blef som jakande antaget,

och vi hafva icke sett något annat konungens god-

kännande af ständernas förslag. Ett sådant behöfdes

ej heller; de hade uttalat sin magtegande vilja, och

dervid förblef det.

Inom den prinsarnas omgifning, ständerna nu

tillförordnat, funnos llere då och sedermera un eket

') Se sid. 1G6.

2) Se sid. 187.
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Iramståcnde män. (liiverniir lör alla tre liirstarna

blef den högt ansedde rSdsherrer) Karl Fredrik

Schefler, läricre frain den unije konungens gunst-

ling; lärare, lör prins (instaf prolessor Klingen-

stierna, lör prins Karl prolessor \'oltemat oeli lör

prins Fredrik Adoll' prolessor Johan Benzelstierna,

alla tre, hvar pä sitt sätt, mycket ansedda personer.

Bland de åtta kavaljererna mS nämnas, hos Fredrik

Adolf grefve Gustaf Filip Creutz, skalden och den
slutligen blifvande rådsherren och kansli-presidenten;

— och hos prins Gustaf icke mindre än tre rykt-

barheter: den ene Tessins slägtinge Fredrik Sparre,

den sedermera blifvande rikskansleren; den andre

grefve Gustaf Fredrik Gyllenborg, den sedermera
berömde och frisinnade skalden; och den tredje fri-

herre Georg Gustaf Wrangel, sedermera general-

löjtnant och minister plenipotentiaire, men slutligen

ock uppfinnare af förslaget om krono-brännerierna').

Konimgaparet, som för tillfället måste under-
kasta sig den smärtsamma förödmjukelsen att mot-
taga dessa påtrugade uppfostrare för sina barn, var

i hög grad uppbragt. Det fortfor att undvika

Stockholm och stannade ännu till en tid på Ulriks-

dal, ocli man hörde Lovisa Ulrika bland sin för-

trogna omgifning säga, att det tydligen sågs, huru
ständerna icke ämnade sätta några skrankor för sitt

hat och sina förföljelser, och att således revolution

vore enda medlet att frälsa hofvet och dess vänner.

' ) I uppsatsen : Gustaf den tredje som konung och menniska,

(Sv. Akad. Handl. efter 1796. Del. 32. sid. 99) säges, att gu-

vernörer, vice guvernörer, kavaljerer och lärare omvexlade, alltefter

som olika politiska meningm' Jingo öfvervigt. Föräldrarna ogillade

både de ena och de andra, såsom påtrugade. Af dessa ordställ-

ningar lockas läsaren att tro, det sådana ombyten af lärare blefvo

Here gånger påtrugade, och att konungaparet ogillade flere upp-

sättningar deraf, hvilken uppfattning, om den vore sann, skulle

gifva ökad anledning till klander mot ständerna, mot folkombuden,

mot frihetstiden. Men det var blott en gång, nämligen 1756,

som ett sådant parti-ombyte af lärare skedde; och det var blott

den då tillkomna uppsättningen, som hofvet ogillade.
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Till sin mor skickade hon breC, fulla af bittra om-
dömen och klagomål. Vi hafva lärt känna flere

bland de herrar, med hvilka folkombuden ompifvit

de unga furstarna. Se här Lovisa Ulrikas omdfJme
öfver dem. De tinga kavaljerer, skref hon, med
hvilka man omgifvit prinsarna, äro pojkslynglar

>itan Jmnskaj)er, seder och timgängesvelt^), och prins

Gustaf har hlifvit sjuk af harm. Oss förestår samma
öde, som. konung Karl den förste i England, och

jag förutser det ögonblick, då Tessins raseri skall

göra honom till en Cromwell. 3Ien jag är oskyldig

och skall ej heller låta skrämma mig till någon
låghet -), och min mor och bror skola icke bchöfva
blygas för mig.

Föräldrarnas tänkesätt inverkade naturligtvis på
sönerna, hvilka, Gustaf mest och Karl minst, visade

mot sin nya omgilning mycken obenägenhet och

tredska, t. o. m. mot sjellva guvernören, sa riksråd

han var. Denne började också redan efter några

veckors tjenstgörning misströsta om möjligheten att

kunna hos prins Gustaf åstadkomma någon verklig

förbättring. I början af April I7.>r> uppsatte han
ock om prinsens dåvarande lynne och egenskaper

den beskrifning, ur hviiken vi här ofvan gjort åt-

skilliga utdrag, och hviiken skulle tjena till bevis,

att prinsen var i grunden bortskämd redan förr, än

lian lemnades i Scheders vård. Denne hade väl

klagat hos de kungliga föräldrarna, men fåfängt; ty

de väntade inom några veckor utbrottet af den

revolution, sou) skulle gifva konungen magt a(t jaga

bort både Scbetlcr och hela den påtrugade up|)vakt-

iiingen. Troligt är niiml., att det var i dciuia heriik-

ning, i detta hojip, som koiunigaparet och lolj.ikl-

ligen äfven prinsen IxMuötte SchciVer och den tifriga

') Polissons sans étudcs, sans niocnrs, sans nsagi' iln nionili'.

Hrefvet, skrifvet i ^lars \11S(), linnes i arkivi't pä KriksbiTg.

') Basesse.
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nya omgiriiiiigoii med stötande ölvorniod och förakt.

A andra sidan påstods, att SchefFer både dä och

sedermera upplordc sig mot Lovisa Ulrika mod sä

mycken och ra ohöflighet, att exemplen dera kunde

Jylla hela böcker ^). Att mellan dessa personer,

begge af ett häftigt lynne, härda ord blifvit vexlade,

detta är också mer ät» sannolikt. När emellertid

prinsens öfverklagade uppförande icke ändrades, lät

Scheffer i början af Juni 1756 hos Hemliga Utskottet

anmäla, huru prins Gustaf ådagalade hvarJcen upp-

märJcsamhet vid Scheffers ord eller benägenhet att

följa hans råd, men deremot likgilltighet och t. o. m.

föraJct mot både kavaljerer, lärare och guverniir.

Emedan nu prinsen var sådan och tycktes till följe

af onda menniskors uppmaning vilja förblifva sådan,

förklarade sig SchetTer icke kunna fullgöra det ho-

nom anförtrodda uppdraget. Kanske ämnade han

ock framlemna den ofta nämnda beskrifningen

om prinsens personlighet. I utskottet uppstod nu

mycken rörelse, och en och annan började å nyo

föreslå, att prinsarna borde tagas från sina föräldrar

och skickas till Lund, för att der under Schetfers

ledning uppfostras. Man öfvertalade dock denne

herre, att, innan hans formliga afskeds-ansökan in-

lemnades, å nyo vända sig till Adolf Fredrik och

förklara, att, om denne icke inom en vecka kunde

förmå prins Gustaf till ändradt uppförande, skulle

Scheffer med underordnade kamrater begära afsked^).

Men just i samma dagar blef hofvets ofta omtalade

revolutionsplan ej blott upptäckt, utan ock tillintet-

gjord, och på samma gång alla konungaparets dervid

fastade förhoppningar och derpå grundade gensträf-

vighet. Hofpartiet skrämdes och skingrades, och

de kungliga både föräldrarna och barnen måste

') Preuss. min. br. d. 10 Dec. 1756.

2) Danska min. br. d. 15, 18 Jnni 1756. Preuss. miu.

br. d. 15, 18 Juni 1756.
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ändra sitt uppförande så i detta som mänga andra

hänseenden M.

Och nu några frågor! Borde månne ständerna

låta sin hlifvande konungs uppfostran fortfarande

ledas af de personer, under iivilkas värd han fatt

vänja sig vid de många fel och odygder, vi upp-
räknat? — Borde månne ständerna med tystnadens

bifall låta sin blifvande konimg uppfostras till förakt

och hat mot den statsförfattning, enligt hvilken de

ville blifva af honom regerade? — Och sist! Adolf

Fredrik hade i sin korumga-försäkran heligt för-

bundit sig att som rikefs Jiäfskasfe fiende och son?

fäderneslandets argaste förrädare anse den, som
söJife bana väg till enväldet, ruhha grundlagarna
eller dertill gifva anledning. Hörde nu ständerna

stillatigande åse, huru han i öppen strid mot denna
högtidliga ed anförtrodde sin sons undervisning åt

en man, Dalin, som till följe af sina stämpiingar

mot nämnde grundlagar borde enligt konungens egna

ord anses som en fäderneslandets argaste förrädare?

JUVEL-SAKEN.

För att rätt up|)fatta donna tvist bör man erinra

sig åtskilliga äldre förhållanden och tilldragelser.

Hvarje folk önskar naturligtvis, att dess regent

icke skall förskingra de medel af ett eller annat

slag, som folket genom hvarjehaiKla skattebidrag

anskallat till underhåll åt sin styrelse och åt sina

regenter, så närvarande som blifvande. Landslagen

1442 stadgade fiirdenskull uttrvcklitjen, att ingeyi

') KSds- och IT(!inl. rtskoU. protok. — Danska och prciiss.

min. bref. — Arkivet pä Sjöholm. — Voltcmats anekdoter och

Rosenhanska sanil. i Uppsala.

Fryxelh Ber. XXXl.X. \.\
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lionung fick för sin efterträdare minska de krono-

gods eller de inkomster, Jwilka till hofvets under-

håll anslagna voro. Men detta förbud gällde

blott jordagodsen och krono-intägterna. Deremot
fanns i samma lag icke något förbud mot för-

skingrande af de husgeråd, dyrbarheter och reda

penningemedel, som på folkets bekostnad blifvit an-

skaffade och i de kungliga slotten eller skattkammar-
hvalfven förvarade. Svenska folket fick dock flere

gånger rätt kännbart erfara, huru nyttigt, huru nöd-

vändigt ett sådant förbud skulle hafva varit. Gustaf

den förste efterlemnade en rik skattkammare samt

en mängd husgeråd och prydnader på de kungliga

slotten. Efter hans död delades arfiet mellan bar-

nen, och Eriks slöseri hade snart förstört hans

andel i de samlade skatterna, så att herr Eskils

gemak stod tomt, hvarefter folket nödgades med
dryg kostnad anskalTa de medel, som fordrades för

konungens praktfulla hofhållning och för de nya

krigen. Andra exemplet inträffade år 1654. Före-

gående styrelsers kloka hushållning och rika krigs-

byten samt de fem millionerna ersättnings-penningar

från Tyskland hade jemnte folkets ökade skatte-

bidrag gifvit medel till anskaffande af de praktfulla

prydnader, de stora samlingar af konstverk, böcker,

dyrbarheter och granna husgeråd, som gjorde drott-

ning Kristinas hof till ett bland de mest lysande i

Europa. Men under förberedelserna till afflyttningen

från Sverge lät hon på bakslugt sätt föra ur landet och

till södern en mängd af hofvets ofvannämnde prydnader

och tillhörigheter 1), och det till ett värde af, som några

trodde, två millioner U:dr, så att, när Karl Gustaf

tillträdde regeringen, stodo många slottsrum tomma,
och han måste vid sin kröning låna af enskilda

personer flere dertill behöfliga prydnader, och seder-

mera af folket begära medel till fyllande af de så

') 10 del. 3 uppl. sidd. 174, 17.i.
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uppkomna bristerna och till bekostande al' de åter-

igen börjande krigen. Tredje exemplet inträlTade

efter år 1697. Också nu hade en föregående sty-

relse genom reduktionen, genom folkets bidrag och
genom sträng hushållning samlat betydliga skatter

dels i guld, silfver och prydnader, dels i reda mynt,
vi minnas skattkammar-hvalfvet Elefanten, hvarjemnte
de kungliga slotten åter blifvit ordentligt uppsatta

med behölligt husgeråd och tillbehör. Men inom
två års tid hade kronans redbara medel, dessa frukter

af en i 7-årig sparsamhet, blifvit af efterträdaren

helt och hållet förskingrade genom ett ytterligt slö-

seri såväl i hofnöjen och prakt, som i gäfvor till

höger och venster, hvarjemnte en ej ringa del af

hofvets kostbaraste husgeråd och dyrbarheter blifvit

bortskänkta, i synnerliet åt Hedvig Sofia i). Följden

för undersåtarne blef, att konungen redan år 1699
pålade dem en ny och ganska kännbar gerd.

Dylika upprepade erfarenheter måste ådraga

sig de kunnigare folkombudens uppmärksamhet,
och i regerings-formen af 1719 och 1720 blefvo,

ehuru endast i allmänna ordalag, inlorda några

stadganden om närmare tillsyn öfver statens till-

hörigheter; stadganden, som llyttade vården och an-

svaret för kronans egendom från konungen person-

ligen och till kammar-kollegium och stats-kontoret.

Men vi minnas, huru Fredrik och Ulrika Eleonora

under åren 1722 och 1723 förehade åtskilliga stämp-
Jingar till utvidgande af konungamagten, och huru

de för att skälla medel dertill änmade bortpanfa

Wolgast åt l*reussen, och huru stärulerna, fastän

utan skäl, misstänkte drottningen att hafva lör er-

hållande af yrntiigari' besticknings-medel pantsatt de

kronjuveler, som voro lemnade i hetuies \år(l. Stän-

derna läto fördenskull vid sanuna tid öfverse och

till förvar i kammar-kollegium återinlemna mänga

') 21. 7 i— 76.
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bland dessa dyrbarheter. Samma års riksdag föll

ock på den tanken, att man borde genom be-

stämda grundlags-stadganden söka förekomma all

bortpantning eller förskingring af kronans juveler;

och likaså allt bortförande eller bortgifvande af de

möbler, husgeråd eller dyrbarheter, som till hofvet

och de kungliga slotten blifvit anskalVade; — likaså

allt förskingrande af de statens reda medel, hvilkas

vård fordom varit öfverlemnad åt regeringen. 1

sådan afsigt läto folkombuden i den samma år antagna

riksdags-ordningen insätta den föreskrift, att stän-

derna skulle efterse, liurii riksens medel blifvit för-

valtade, och huruvida rihsens Menodier och mohilier

i shattli ammaren och annorstädes vore i behäll. Så

hade frihetstidens stadganden i detta hänseende till-

kommit.
Vi minnas, huru Tessin år 1744 medförde till

Berlin juveler och prydnader till ett värde af 60,000

R:dr, hvilka skulle öfverlemnas åt prinsessan Lovisa

Ulrika i). De voro anskafTade på svenska statens

bekostnad, och skulle följaktligen anses som kro-

nans juveler, lemnade till prinsessans begagnande,

icke till hennes personliga egendom. Men vid fram-

lemnandet af gäfvorna hade Tessin af artighet, svag-

het eller någon annan orsak förtegat denna deras

egenskap och låtit dem i äktenskaps-kontraktet

upptagas såsom prinsessans enskilda egendom-). Hans

ätgerd härutinnan blef likväl icke öfverklagad. utan

Lovisa Ulrika lefde hela tiden bortåt i den öfver-

tygelse, att hon hade personlig eganderätt till be-

sagde dyrbarheter. Under riksdagen 1746—1747 var.

') 37. 22, 23.

^) Orden voro: antingen hennes kongl. höghet stannar i Sverge

eller ej, skola henne ovägerligen följa hennes redbara tillhör-igheter

(Baarschaften) silfver, husgeråd, klenodier, kläder och smycken,

likasom ock, hvad hon i klenoder, silfverhusgeråd och reda medel

har till skänks bekommit af hans kongl. höghet sin gemål och af
andra. Se Kiksark. Heiraths-kontraktet.
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som vi minnas, en nära förbindelse ingången mellan

det unga hofvet och det bland ständerna allsmägtiga

Hattpartiet. Man öfverlemnade då åt Lovisa Ulrika

till bruk och begagnande också de äldre kronjuveler,

som Ulrika Eleonora efterlemnat, eller som funnos

förvarade i den kungliga husgeråds-kammaren. Sam-
maniaggda värdet af alla de ät henne öfverant-

vardade dyrbarheterna tyckes halva stigit till unsefär
/,_500,00'0 d. s. m. »).

Under några års tid derefter talades föga om
denna sak; ty ett löst rykte om några juvelers

bortpantning afstannade snart; antingen emedan
ryktet varit falskt, eller juvelerna blifvit åter irdöstn.

Men nu inträdde riksdagen 1755— 175() med
dåvarande häftiga spänning mellan hofvet och folk-

ombuden. Det lorra hade misslyckats i alla försök

att drifva sin vilja igenom så väl inrikes vid valen,

rättegången och bondupploppet, som utrikes vid de

främmande hofven; och det hade sedermera endast

sina egna ringa krafter att lita på. Men det oak-

tadt ville Lovisa Ulrika ingalunda afstä från sina

ofta omtalade statshvälfnings-|ilaner.

Till dessas genomdrifvande saknades dock nödiga

penningar. Kör att sådana erhålla, och sedan Kyssland

vägrat gifva några län, och inhemska parti\äjuier ick(^

mägtade göra större förskott, tillgrep nu drottningen

den betänkliga åtgerden att pantsätta de i hennes vård

anförtrodda juvelerna för att mot dem skälla sig en

större summa besticknings-nu'del. Att i sådan afsigt

vända sig till brodern, Fredrik <len andre i Preussen,

visste hon vara fåfängt. I dess ställe sökte hon

hjelp hos sin svåger, hertigen af Hraunscliwcig, oih

ditsände fördenskull en ung grcfve .MeijcrlVlt, en son

af den uruler Karl den tolftes tid omtalade fält-

marskalken. Men hertigen ville ej gifva något l;ui.

') Enligt Hemliga l'tskotteta prot. d. 22 April 175(1 tyckes

(leras viirilc stigit till ill), 11-4 d. 8. rn., utom Borliiifr-juveleriia.
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så framt han ej erliölle motsvarande pant. Derför

utskickade Lovisa Ulrika hoflakojen Ljung med en

hop sina ') juveler och nipper, hvarpå hertigen till

en början lemnade 18,000 R:dr -), hvilka öfver Ham-
burg blefvo i vexlar skickade till handelshuset Grill

i Stockholm, och der dagarna före revolutionens

tillämnade utbrott lyftade af Erik Brahe och Jakob
Horn-ä).

Saken blef dock snart röjd. En hoftröken, Ul-

rika Strömfelt, hade till följe af kunskaper och qvick-

het blifvit kammarfröken hos drottningen; men åda-

galade sedermera och under den uppkomna politiska

brytningen en viss benägenhet för Tessin och för

frihets-partiet, och råkade derföre i någon onåd.

Då har hon, säger man, tillåtit sig att för nämnde
sina politiska vänner omtala drottningens hemliga

juvel-förpantning. Säkert är, att hon genast der-

efter skildes från hofvet, men deremot fick af stän-

derna en årlig pensjon af 2,000 d. s. m., och blef

samma år gift med Karl Sparre, den sedermera
ryktbare öfverståthållaren *).

') Fersen 2. 94 säger också konungens.

2) Lovisa Ulrika säger 6,000 dukater. Heml. Utskott, prot.

d. 5 Aug. 1756 säger 30,000 mark.

') Enligt en måhända af Höpken gjord anteckning på en i

arkivet pä Sjöholm befintlig afskrift af Lovisa Ulrikas bref till

Adolf Fredrik d. 26 Maj 1756, har hon vändt sig äfven till

brodern, arfprinsen af Preussen, och genom kapten Puke tillsändt

honom juveler för att genom hans försorg belånas. Hon säger

ock, att det icke var kronjuveler, hon pantsatte, utan blott dem,

hon i Berlin mottagit. En annan hennes berättelse rörande dessa

ämnen läses i Fersens skrifter 2. 242.

*) Lovisa Ulrikas berättelse antyder icke med ett enda ord,

att fröken Strömfelt förrådt juvel-förpantningen, utan säger den

hafva blifvit upptäckt derigenom, att arfprinsen af Preussen erböd

juvelerna såsom pant åt en bankir i Hamburg; men att denne

var nära förbunden med franska ministern i Stockholm, åt hvil-

ken han af sådan orsak förrådde hela planen. Fersens skrifter

2. 254. Fersen säger ej heller, att upptakten skedde genom
fröken Strömfelt, utan genom bref, som från Berlin och Hamburg
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Upptakten af dessa förpantnings-ätgerder var

för hofvet i hög grad oroande, också derföre, att

man låtit till utlandet bortskicka besagde juveler

och således ej kunde på länge uppvisa dem för

ständerna. Med anledning af den erhållna under-
rättelsen begärde nämligen Hemliga Utskottet inven-

tering öfver alla så kallade riksklenoder och lät

genast öfverse dem, som ännu lågo qvar i ränte-

kammaren, vid hvilket tillfälle också konungen fram-

lemnade dem, som voro åt hans värd anförtrodda.

Men Lovisa Ulrikas uteblefvo, och när Adolf Fredrik

visade oro deröfver, bad hon att i denna sak, som
rörde henne sjelf, också få sköta sig sjelf; blott att

hon dertill erhölle tid och rådrum. Hon ämnade
nämligen äterhemta de ifrågavarande juvelerna och

utskickade med sådant uppdrag omigen den för-

trogne handtlangaren Ljung. Men Hemliga Utskottet

påskyndade saken och ingick d. O April till Adolf

Fredrik med en skrifvelse i), hvari man under åbe-

ropande af riksdags-ordningens föreskrift anhiill, att

drottningen behagade utsätta en för henne lämplig

dag, på hvilken utskottet kunde genom ombud öfverse

och med inventarierna jemnföra de riks-klenoder,

hon mottagit så väl i Berlin 1744, som i Stockholm

1747. Emedan juvelerna voro för tillfället i Tysk-

land, gällde det nu att på ett eller aniuit sätt bereda

sig uppskof, tills Ljung hunnit återkomma. Adolf

Fredrik yttrade äfven den äsigten, att de bcrlinsJca

juvelerna vore drottningens enslcilda egendom, fin-

Jivilken hon ej helwfdc göra rälcenslcap. Men stän-

derna svarade, att jtireJer, inicöjtta för statens medel,

vore i alla länder oeJisä statens egendom, och mente,

att så var händelsen äfven denna gång. Brahe med
åtskilliga hofpartiets lierrar sökte pä hvarjehanda

kommo Ilöpken tillhaiuhi. S. st. 9'i. \'i kunna ej afgöra, hvilkeu

bland bciättulserna koninuT saniiintciMi iiiirniast.

') UåJsprot. (J. 8 April ITfiCr - llunl. Utskott, prot. d. f,

April 17.50.
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sätt utdraga tiden och löra högt språk; men man
hotade dä nämnde herre med undersökning om åt-

skilliga redan nu mot honom gjorda angilvelser,

hvarigenom han något nedtystades. Ett annat flera

gånger begagnadt svepskäl för dröjsmålet bestod deri,

att, emedan konungen var sjuk, vore drottningens tid

derigenom så upptagen, att hon ej hunne Iramlemna

juvelerna. Sjelf behandlade hon saken på sitt egna

sätt. Redan d. 8 April, d. v. s. två dagar efter

Hemliga Utskottets skrifvelse, begärde hon om detta

vigtiga ärende ett samtal med Fersen. För tillfället

illamående '), skickade han i stället tvänne vid kal-

lelsen hos honom närvarande Hemliga Utskottets

medlemmar, nämligen general-löjtnanten Kaulbars

och Öfver-coremoni-mästaren Palmfelt. För dessa

herrar förklarade då drottningen, att utslcottets an-

hållan om riJiS-juvelernas inventering ådagalade miss-

troende för hennes person; — att herlinska juvelerna

vore hennes ensMlda egendom; men att riks-juvelerna

skulle med det snaraste uthrt/tas och återlemnas;

ig drottningen ville ej mer mottaga dem i sitt förvar,

än mindre bära dem. Sedermera berättade hon

uppträdet för Brahe, hvilken sade: det var skada,

att hudbärarna ej fingo mottaga detta svar skriftligt.

Drottningen lät då fröken Diiben nedskrifva en kort

uppsats, hvilken hon sjelf undertecknade, och som
var af samma innehåll som nyss anförda samtal 2),

och hvari lästes också följande ord: njag ämnar
låta utbryta de juveler, som höra till ränte-kam-

maren, samt åtskilja dem från mina egna och sedan

återlemna dem till riksens ständer; ty från denna

') Lovisa Ulrika säger, att Fersen låtsade vara sjuk, emedan

han förmodligen ville undvika livarje samtal med henne om detta

ämne. Fersens skrifter 2. 255.

^) Lovisa Ulrikas egen berättelse, s. st. Fersen säger 2. 96,

att brefvet var af drottningen sjelf skrifvet, icke blott underskrif-

vet; och att det blef lemnadt till de båda herrarna vid dessas

första besök.
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stund håller jag mig för god att lära dem. Louise
Ulrique.» Brefvet var icke dateradt') och ej heller

ställdt till någon viss person eller till någon viss

myndighet; men ordalagen voro i form af svar pä
utskottets begäran. Hon lät nu Jakob Horn skicka

det till Kaulbars med befallning att lemna det åt

Farsen för att hos ständerna så fort möjligt före-

dragas 2). Brefvet blef af bemälte två herrar till

Fersen framlemnadt, hvilken dock öfvertalade dem
att fara tillbaka till drottningen och bedja henne
besinna den mcvarande oron och Jäsningen samt
ändra sitt beslut och icTxC med så hårda ord tilltala

rikets ständer. De gjorde så, men fåfängt, och de

återkommo med drottningens förnyade befallning att

för ständerna framlägga nämnde hennes bref-^).

Det blef nu ock för Hemliga Utskottets'*) leda-

möter föredraget. Uppståndelsen vardt stor, för-

bittringen häftig och anmärkningarna skarpa. Fri-

sendorir påstod, att Adolf Fredrik visste, det Ber-

liner-jtwelerna voro statens; ty han hade sjelf setat

i rådet, när man heslöt deras inköp, och han hade

också en gång erkänt denna deras egenskai), hvar-

före drottningens ord voro sä mycket mer letänkliga.

Hermanson uttalade sin harm öfver det förakt mot
rikets värdighet och mot dess magtegande ständer,

som drottningen visat, då hon förklarat sig vara

för god att lära deras jtweler; ett förakt, som
drahhade äfven konungen, ty också hans höghet vore

förenad med rikets. Srerges krona, sade Hermanson,

är dessutom en bland de äldsta i Europa, hvilken

') Men lär hafva varit skrifvet d. 10 April.

') Det sista enligt Fcrscn (2. '.»O). Men 1,ovisa llrika

nämner sjelf ingenting om deiiiin liirednigiiiiig, utan siigcr, att

det var en svaghet af Kaulbars att IVamleniua det till Hemliga

Utskottet. (Fersens skrift. 2. l*5G).

^) Fersens skrifter 2. 9(5. Fersens egen beriittelse. Lovisa

Ulrikas uppsats nämner ingenting om detta andra bescik.

*) Heml. Utskott, prot. d. 1-4 och 22 .\pril 175fi.
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stora lionungar rälnat för en heder alt höra, och

svenskarna äro ett fritt foIJc, som icke tål hvarken

förtryck eller förakt. Angående så denna som
andra närgångna åtgerder hör man fördenskull göra

konungen en underdånig men mot sakens vigt sva-

rande föreställning. Häruti instämde flere, och

Renhorn tillade: när ständerna valde en konung,

skedde det i afsigt, att han skulle regera efter rikets

lagar, men icke efter en annan persons behag.

Sedan sista riksdag har dock vårt land företett en

kedja af hedröfliga händelser. Ständernas fullmäg-

tige, rådsherrarna, hafva icke fått åtnjuta veder-

hörlig aktning, och ständerna sjelfva hafva fått

mottaga förslag, stridande mot grundvalarna för
deras frihet; och nu hur drottningens href ådaga-

laggt ett öppet förakt för hela riket. Bedröfiigt är

ocli, om sådana tänkesätt inplantas i kronprinsens

späda sinne o. s. v. Saken hann den dagen, d. 14

April, icke afslutas, utan förekom ånyo d. 22 i

samma månad. Hermanson blef nu den, som före-

stafvade beslutet. Svårt, sade han, är valet mellan

vördnaden för hennes majestät och kärleken till fä-
derneslandet. Men en hvar hör i detta vigtiga mål
tydligt uttala sitt hjcrtas tanke. Vi minnas, med
hvilken glädje vår drottning hlef af oss mottagen; icke

derföre, att hon var från Preussen, fy till detta

land hade Sverge visst ingen tacksamhets-förhindelse,

utan derföre, att hennes egenskaper ingåfvo för-

hoppningar om framtida lycl^a och trefnad. Men
dessa hafva slagit wf på det sätt, att rådsherrar,

ämhetsmän och ständerna sjelfva hlifvit hemötta,

icke med aktning och förtroende, tdan tvärtom; och

att de personer, hvilka fått hugna sig af välvilja

och helöningar, äro sådana, som ådugalaggt likgill-

tighet för rikets lag och regeringssäft. Granskar
man bemötandet mot främmande sändebud, så ser

man det 2^'^'C'if-ssiska mottaget med förtroende och

hedersbetygelser, men de danska och fransyska be-
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handlade som okända personer, oaldadt deras ho-

nungar åro fäderneslandets närmaste httndsfor-

vandter. Hennes majestäts missnöje med ständerna
vill jag ej närmare heshrifva; en hvar känner det,

och hennes majestät har nu sjelf afgifrit skriftligt

heris dera. När Sverge hjelpte det brundenhurgska
huset till konunga-tittel, kunde man väl icke före-
ställa sig att derifrån få mottaga en prinsessa, som
skulle hålla sig för god att bära Sverges riks-juveler,

hvilka doclc många stora drottningar burit. Märkas
hör ock, att, då vi, ehuru ett fattigt folk, likväl

hedra oss med att upjirätthålla ett dgrt och kostsamt

hof, böra vi ock vara angelägna om att äfrcn i

andra hänseenden upprätthålla svenska biämnets

heder och vårt rikes värdighet. Dessutom, hvad hafva
vi att vänta af framtiden, om våra prinsar vänjas
vid sådana tänkesätt och efterdömen. Förhållanden,

så betänkliga, böra fördenskull icke med lamhet

handteras; utan ständerna måste laga så, att de

vid sin afresa äro förvissade om, att kongl. maj.t

sjelf regerar riket, och det enligt dettas lagar och

sin egen försäkran. Alla instämde, och man erinrade

också derom, att den beredvillighet, hvarmed sven-

skarna år 1751 ökade hofvcts handpenningar, icke

förtjenat ett bemötande, sådant soyn drottningen nv
låtit dem vederfaras. Beslutet biel', att lata om detta

allt utarbeta en föreställning;, som skulle afgifvas till

konungen. Det var också just denna dag, som man
under mycken tilllrcdsställelse beslöt att, (ill allmän-

hetens upplysande om verkliga lorliållaiulet med
denna och andra tvister, utgilva en riksdags-tidning.

Tessin, Sverges ombud vid lormiilningcn 17 i i,

hade, som sagdt är, genom äktenska|)S-kontraktet

formligen tillerkänt Lovisa Ulrika eganderätten till

de då aflemnade juvelerna, och detta var ett bland

villkoren för det ingångna äktenskapet. Strängt och

kontrakt-messigt taget, hade hon således till dem
fidl eganderätt, och det var svenska staten, som
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borde vidkännas den förlust, dess eget ombud
Tessin förorsakat. Men denna sanning kunde icke

hos svenskarna göra sig gällande under då radande

häftiga förbittring mot drottningen och |)artiskhet

för Tessin; och man underkände följaktligen den

förras lagliga rättighet och öfverskylde den sed-

nares fel. Konungen i Preussen uppträdde väl till

sin systers försvar och framkastade skarpa hotelser,

ifall man fortginge på samma väg i). Men Höpken
gaf korta och bestämda svar; hvarjemnte preussiska

sändebudet i Stockholm upplyste sin konung om
rätta förhållandet med Berliner-juvelerna, om obe-

tänksamheten i Lovisa Ulrikas åtgerder och tillika

om den upphetsade sinnesstämningen bland stän-

derna -). Dessutom, just vid denna tid hotad af

Ryssland, Saxen, Österrike och Frankrike, vågade

ej konungen i Preussen genom stränga åtgerder

uppreta en ny fiende. Han drog sig fördenskull

tillbaka och öfverlemnade också i detta fall systern

åt det öde, hon kunde sig sjelf bereda.

Medan Hemliga Utskottet arbetade på nyss-

nämnde skrifvelse, hade enligt begäran af alla fyra

stånden riksrådet d. 26 April skickat två sina med-
lemmar till Adolf Fredrik med förnyad anhållan om
kronjuvelernas framlemnande; men svaret blef som
förut; nämligen, att sådant ännu ej kunde ske till

följe dels af konungens sjukdom, och dels af det

dröjsmål, som förorsakades genom kronjuvelernas

utbrytande och afskiljande från drottningens egna.

Dessa voro svepskälen. Om de verkliga bestodo

deri, att juvelerna ännu icke från Tyskland åter-

kommit, eller deri, att man hoppades snart kunna
utföra den tilltänkta statshvälfningen och dymedelst

komma ifrån hela saken, eller kanske i båda delarna,

detta måste vi lemna oafgjordt.

') Preuss. min. br. d. 25 April ocli 25 Maj 1756.

^) Preuss. min. br. d. 22 Juni 1756.
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Hofvets dröjsmå! påskyndade dock frihets-par-

tiets åtgerdor, och d. 30 April hade nian i ordning
förslaget till det ofvannämnde bref, som ständerna

skulle enligt utskottets beslut afsända till konungen.
Vi inrycka här kärnpunkterna af dess märkvärdiga
innehåll. Stormägtigste, allernådigste Jconung! Inför
eders Jcongl. majit Jcunna riksens ständer icke längre

med tystnad undandölja, Jmrtt de af hennes nmj:t

drottningen icke hlifva ansedda såsom sig bör; näm-
ligen såsom, både magtegande ständer och eders

majestäts trogna undersåtare, och tillika såsom de,

hvilka upphöjt eders maj:t till ett lysande äreställe

bland körningar, och som tillika äro villiga att för
dess och rikets oskiljaktiga välfärd offra lif och

förmögenhet. Ständerna liksom hela riket veta, att

eders maj:t hyser misshag för hvarje mot dem visad
ringaktning, och de begära ingen lyckligare regering,

än den, eders majestäts ömma och faderliga lijcrtelag

dem lofvar. Men när likväl personer nära rid tronen

handla i strid deremot, måste det väcka uppseende
hos främlingen samt villrådighet och bekymmer bland
undersåtarne. Eders maj:t lärer tillika högst np)2^lyst

finna, hvilka tänkesätt skola intryckas i arfin-insar-

nas unga sinnen, när de icke se exempel af kärlek

till folket och till friheten, utan läras tvärtom be-

trakta andra mcnniskor såsom födda till träldom

för deras, furstarnas, nöjes skull; — och likaså hvilka

tider beredas för efterkommande slägter, hvilken

säkerhet för deras rätt och frihet, när sådana tänke-

sätt hos den bli/vande regenten redan uti dess barna-

år inplantas, och sedermera oemotsagda och genom
vanan ufvergå till oföränderliga grundsatser. Hennes
maj:t är dessutom i riket inkommen för att vara
eders majestäts gemål, men icke för att öka dess

regements-börda. Denna skulle vara lätt nog för
en så mild och rättris konung; ty eders maj:t rger

uti undersåtarnes hjertan ett befåstadf välde och ev

säker belöning. Men om afrikelser, stridande mot
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eders maj:ts löften, vilja och afsigt, slmlle iillåtas,

då skulle och i vari rike finnas tvunne regenter,

den ene med och den andre utan lag, under hvilket

förhållande ordningen och lugnet svårligen skulle

kunna upprätthållas. — — Af allt, hvad som före-
kommit, har dock ingenting varit mer oväntadt, än-

att hennes maj:t genom ett skriftligt yttrande för-
klarat sig, som orden lyda, för god att hädanefter

lära rikets juveler. Att nu riksens ständer skulle

med hennes majestät ingå i någon skriftvexling om
detta eller om andra allmänna ärenden '), sådant

är hvarken vanligt eller med regeringssättet förenligt.

Men när till ständerna kommer en hennes maj:ts

skrifvelse, af dem icke framkallad, men innehållande

uppenbart förakt för riket, då skulle ett stillatigande

dervid icke värd ständerna värdigt. De vilja alltså

erinra derom, att dessa af hennes maj:t ringaktade

juveler hafva likväl ett eget och dubbelt värde, näm-
ligen både af de konungar, som dem burit, och af
det rike, de tillhöra; ett rike, som under med- och

motgång bibehållit sitt anseende och sin urgamla
heder, följaktligen ock ett värde, som svårligen kan
ökas, men alldeles icke efter godtyclce förminskas.
— — Dessa omständigheter är det, som riksens

ständer med bekgmmerfulla sinnen härmedelst fram-
lägga. De vilja ingen ändring i eders majits sinne-

lag för dess gemål; men väl i hennes maj:ts sinnelag

för riket. De begära ingenting högre, än att eders

maj:t måtte få ostörd göra sina undersåtare lyckliga

och sin regering ärofull; och att den person, som
närmast förenat sin välgång med eders majestäts,

måtte kunna blifva, också hon, föremål för deras till-

gifvenhet och vördnad. Till eders majits ömma vård
härutinnan förtro sig ock riksens ständer i under-

dånighet och tillika i den glada förhoppning, att

icke behöfva tillgripa de utvägar, Gud och deras

rätt dem eljest tillsagt.

1) Råasprot. d. 26 ]\laj 1756.
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Brefvet gillades af utskottet, hvilket beslöt med-
dela det åt ständerna i afsigt att för större efter-

trycks skull blifva af dem och å deras vägnar till

konungen framlemnadt; på det, tillade man, riket

måtte någon gång återfå ett länge saknadt lugn,

I synnerhet var utskottet angeläget om, att gifva

bonde-ståndet underrättelse om hela förhållandet

och att låta dess medlemmar deltaga i alla dithö-

rande åtgerdcr; ty eljest kunde man utsprida och

de okunnigare lockas tro, att ständerna ville taga

ifrån drottningen hennes smijcken •). Ofvanstående
skrifvelse blef således af Hemliga Utskottet dagen
derpå eller d. I Maj meddelad ät Stora Sekreta
Deputationen, i hvilken också bonde-ståndet hade
sina ombud. Afven här blef förslaget antaget, och

sedan, jemnte tillhörande [)rotokoll, öfverlemnadt
till sjelfva ständernas pröfning och af dem lika-

ledes gilladt samt d. 8 Maj af de fyra talmännen
underskrifvet. Genom tväruie riksråd, Scheller och
Ruth,framlemnades det nu till konungen och blef tillika

just i samma dagar -) inryckt i riksdags-tidningen

och derigenom inför hela allmänheten ollentliggjordt.

Vid en så hotande vändning fann hofpartiet och

t. o. m. Lovisa Ulrika för godt att åtminstone tills

vidare och i ett och annat gifva efter. Adolf Urodrik

hade meddelat henne ständernas sist anförda skrif-

velse. Men gällande lagar tilläto henne icke att om
rikets ärender öpi)na omedelbar underhandling med
riksdagen, och, hette det, rådet och ständerna vilja

skriftvexla med konungen, men icke med droltningcn.

Hon utgöt derföre sina tankar i ett bref till sin

gemål, troligtvis i beräkning, att det skulle komma
äfven till ständerna. Hon tackade för det gifna till-

fället att framlägga sina tänlcesätt inför ett folk,

hvilket hon hade aktade och älskade. Nidare skr<'f

') Heml. utskott, prot. A. .HO Apiil 17:.ti.

2) D. 17 Maj.
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hon: då jag beslöt förena mig med eders maj:t, var
jag icke lochad af kronans glans, ty min egen hörd
hnde gifvit mig Iillräckligt af sådan slags iq)2)höjelse.

Att jag Icmnade ett fädernesland, vid Jivilket jag
var fästad med de ömmaste hand, enda orsaken

dertill var min beundran för eders maj:ts höga
egenskaper och min aktning för ett folk, ryktbart

genom dygder och genom tillgifvenhetför sina furstar.

Också jag har sökt förtjena dess tillgifvenhet; men
har haft den olyckan höra mot mig utspridas miss-

tankar, som beröfvat mig den folkets kärlek, till

hvilken dock mina tänkesätt gjort mig berättigad.

Man beskyller mig att hafva öppnat hrefvexling med
Hemliga Utskottet och med ständerna; men mitt

ifrågavarande bref var ställdt blott till general

Kaulbars. Man har känt sig förolämpad af detta

bref; men vid besinnande af dess naturliga mening^)

skall man icke finna någonting oroande eller stö-

tande deri. Dock hade det varit bättre, om jag

användt ett spiråk, hvars ord och ordalag jag
till deras betydelse närmare känt. Efter försvar för

sin rättighet till Berliner-juvelerna, tillade hon: jag

är dock färdig att för eders majits iindersåtares

välfärd uppoffra icke blott mina juveler, utan ock

allt, hvad jag i denna verlden eger. Den största

skatt i mina ögon är folkets kärlek, och jag har

till dess förvärfvande ingenting underlåtit. Lugnad
af ett samvete utan förebråelse, hoppas jag af Gud
och verlden en rättvis dom -). Samma dag d. 2(i

Maj skickade konungen till ständerna ett sitt bref,

hvilket egentligen bestod i ett ofta bokstafligt upp-

repande af drottningens nyss anförda skrifvelse till

honom sjelf. För egen räkning tillade han, att stän-

') Des quon en reste au sens naturel.

2) En afskrift häraf, troligen af Höpkens hand, finnes i

arkivet på Sjöholm i ett omslag med påskrift Memoires secrets.

Sedan brefvet första gången d. 26 Maj i rådkammaren framlem-

nades, lärer det undergått några förändringar.
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dernas yttrade tänkesätt inot drottningen icke sva-

rade mot hennes ömma tänlcesätt för dem och för
svenska folket; och att hon ktmde med trygghet un-
derkasta sig Guds och efterverldens dom. Hon sjelf

lät väl återlemna de 1747, men icke de 1744 be-
komna juvelerna, hvilka sednare hon ansåg sig böra
qvarhålla. Detta och än mer den egenkära och

stolta tonen i hennes bref samt den bjerta mot-
sägelsen mellan hennes tal om aktning och kärlek

för svenskarna å ena sidan, och å den andra det

sätt, hvarpå hon ofta bemött dem, samt nu förkla-

rade sig sjelf felfri och således kastade pä dem
all skuld till oenigheten; — och ytterligare det sätt,

hvarpå Adolf Fredrik såsom ett språkrör upprepade

sådana hennes påståenden och som en jaherre gillade

deras innehåll, allt detta väckte mycken ovilja, och

ständerna beslöto att på konungens bref allåta ett svar

till vederläggning af drottningens mot dem rigtade och

af Adolf Fredrik uppre|)ade beskyllningar. De sökte

deri omigen ådagalägga, att Berliner-jnvelerna vore

statens egendom. De upprejjade omigen, att hnfvud-

föremålet för ständernas missnöje i denna sak var

drottningens förklaring, att hon ansåg sig ?'rtra/ör^orf

att hädanefter bära rikets juveler. De upptogo för

öfrigt till vederläggning några bland hennes anförda

skäl. Hon hade t. ex. sagt, att hennes klandrade bref

var skrifvet till general Kaulbars och icke till Hemliga

Utskottet; men ständerna svarade, att hrefvct var

y>lämj)adt på ständerna» och nämnde dem och Hem-
liga Utskottet, men icke med ett enda ord general

Kaulbars^). För brefvcts skarpa uttryck hade drott-

ningen anfört den ursäkt, att hon begagnat ett sjiråk,

hvars ord icke voro henne närmare bekanta. Stän-

derna svarade, att de använda orden sktdle i hrad

språk som håldst vara titt mening och innehåll så

') Så var det ock.

Fryxdla Ber. XXXIX. 14
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förMenligu, att de icTce hörde mottar/us af ett fritt

folks ombud. — Drottningen hade påstått, att hon visat

ahtning för rikets förnämsta ämbetsmän och kärlek

för dess folk. Ständerna svarade, att man svårligen

kunde öfvertyga sig derom, när man hörde henne

ständigt klandra deras åtgerder, och såg det sätt,

hvarpå hon ständigt bemötte deras personer, och

huru hon i öfrigt uppförde sig så, som skulle det

utom öfverhefens vilja icke finnas någon lag, och

utom hofvets gunstlingar icke några undersåtare. —
Hon hade förklarat sig vilja för riket uppoffra sina

klenodier och allt, hvad hon egde. Ständerna sva-

rade, att de sådant aldrig begärt, utan endast åt-

njutandet af sin rättighet att öfverse rikets juveler,

hvilket dock blifvit dem till en del förvägradt. —
Derpå tillades: ständerna skola dock med glädje

glömma det framfarna, såvida vederbörlig ändring

inträffar. De begära häriiti ingenting annat, än
hvad grundlagen och eders maj:ts faderliga hjerta

dem tillerkänner. Men de önska tillika, att åt de

uppväxande prinsarna inga andra föredömen gifvas,

än sådana, som öfverensstämma med grundlagarna
och med eders majits faderliga tänkesätt, och denna
sak är för framtiden af stor vigt; ty prinsar hafva
menskliga böjelser och således större lust att följa

onda än goda exempel. Ständerna begära ock, att

eders maj:ts nåd och rättvisa måtte få göra sig gäl-

lande, och att eders maj:t enligt dess höga kall,

enligt Guds ordning och enligt Sverges lag må utan

hinder vara herre uti sitt hof och konung uti sitt

rike. Ständerna begära slutligen och i underdånig-

het, att all vidare skriftvexling i detta och dylika

ämnen må upphöra; ty vårt land behöfver konungs
och ständers gemensaynma vård, allramest i denna
tid af orolighet ocJi krig utom och fattigdom och

nöd inom cJess gränsor. Både Lovisa Ulrika och

Adolf Fredrik hade slutat sina bref med den hög-

tidliga förklaring, att drottningen kunde med trygg-
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het underhasta sig Guds och efterverldens dom.
Folkombudens nu afgifna genmäle förklarade lika-

ledes, att också ständerna med trygghet och förtrö-

stan afbidade såväl efterverldens som den högste

Gudens dom. Denna skrift aflemnades till konungen
d. 16 Juni *) cch blef jemnte drottningens genom
Kaulbars afskickade bref tryckt i riksdags-tid-

ningen d. 18 Juni. Någon verkan deraf på hofvet

spordes likväl icke, och Lovisa Ulrika återlemnade

ännu icke sina Berliner-juveler. Troligtvis afvaktade

konungaparet den just nu tillämnade revolutionen.

Men sammansvärjningen blef i detsamma upptäckt

och tillintetgjord, och dagen derefter atlemnade

Lovisa Ulrika sistnämnde mycket omtvistade dyr-

barheter -).

Till sist ett par frågor!

Borde månne ständerna stillatigande åse, huru

Lovisa Ulrika för de juveler, folket till sin drott-

nings prydnad inköpt, skadade sig medel att till-

intetgöra samma folks frihet? — Borde månne stän-

derna stillatigande mottaga den skymf, att deras

drottning öppet förklarade sig för god att bära deras

kronas juveler?

DEN KUNGLIGA NAMNSTÄMPELN.

Redan tillförene hafva vi berättat flero till detta

ämne hörande företeelser, t. ex. huru under Fredriks

tid namnstämpeln blef införd, men med hans bifall

och blott till lättnad af hans besvär'*); — huru

Adolf Fredrik vid sitt n()|istigande i)å tronen af-

skafTade dess bruk; — huru inider åren 1751— 175'i

') Några sägn ti. 14.

^) Protok. i riidct och Hemliga L tskottet. — Kikseiis stuiideis

bref. — Preiis». miu. bref. — Hosciihauska saiiii. i Vppsala. —
Lewenhauptsku arkivet pS Sjöholm.

3) 38. 55—58.
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ijppkomnio mellan konungen och rådet många
tvister angående beslut, som det sodnares flertal

fattat, men den förre icke ville underskrifva; —
huru rådsherrarne, fastän dertill genom riksdags-

ordningen i några fall berättigade, likväl icke ville

utfärda påbud, undertecknade blott af dem men
icke af konungen i); — huru flere lagligt fattade

beslut fördenskull lemnades utan verkställighet; —
huru rådet gång efter annan bad om konungens
underskrift och föreställde honom de skadliga följ-

derna af att sålunda hämma riksärendernas jemna
gång; — huru de varnande bådo honom icke blott-

ställa sig för obehaget att se regerings-beslut ut-

färdas utan hans underskrift och blott med rådets; —
men huru alla dessa både böner och föreställningar

blefvo fruktlösa. Ar 1755 började fördenskull tid-

skriften Ärlig Svensk att upptaga den vigtiga frågan,

och påminna om, huru ett folk hörde till lagens

och frihetens försvar taga raska och bestämda steg

och ordna sin regering så,, att man ej hehöfde frukta

några egenmägtiga tilltag från regentens sida; —
hvarjemnte tidskriften med åberopande af grund-

lagens ord visade, huru ständerna förbehållit sig

magt att, när så nödigt pröfvades, ändra regerings-

sätt, ja till och med grundlagar, således ock att

inskränka eller återtaga de rättigheter, som blifvif

åt regenten beviljade. Under 1755 års rättegång

rörande konungens och rådets inbördes förhållande,

hade den förre begärt, att ständerna skulle upp-

gifva Qch bestämma det sätt, hvarpå hans rättigheter

kunde hlifva oqvalda och ständernas frihet betryg-

gad. Ständerna svarade, att de ville före riks-

dagens slut vara betänkta på några medel, som
skulle främja både konungens och rikets bästa och

tillika en säker och skyndsam verkställighet af stän-

dernas beslut. Sista yttrandet blef taget till utgängs-

') Se sid. 63.
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punkt för det märkvärdiga här ifrågavarande beslut,

som ständerna våren 1756 fattade; nämligen att

återinföra en kunglig namnstämpel, men deima gång
för att användas, när konungen vägrade att sjelf

underskrifva en lagligen beslutad åtgerd. Adolf

Fredriks lagstridiga men orubbligt vidhållna äsigt

härutinnan och det uppehåll och den villervalla, som
dymedelst i riksärendernas gång förorsakades och
måste förorsakas, dessa omständigheter voro de,

som nästan framtvingade namnstämpeln'); ty eljest

skulle antingen ärenderna till följe af konungens
vägrade underskrift alstanna, och detta hade varit att

förklara samhället regeringslöst; — eller ock skulle

besluten kungöras utan konungens och med blotta

rådets underskrift, och detta hade varit att öppet
undanskjuta konungamagten och införa republiken; —
eller ock skulle konungen tillerkännas rättighet att

öfverändakasta ett beslut, som blifvit lagligen fattadt

af folkets befullraägtigade ombud, riksråden; och detta

liade varit att öfverändakasta hela regerings-sättet

och förbereda enväldet. Troligtvis var dock den nu
vidtagna ätgerden en följd af icke blott dessa po-

litiska förhållanden, utan ock af både rådets och

allmänhetens ständigt växande förbittring, hvilken

åter föranleddes af många vigtiga orsaker; nämligen

af Adolf Fredriks besagde envishet att tvärtemot

besvuren statsförfattning icke vilja luulerskrifva lag-

ligt fattade beslut; — af hofvets klandervärda slämp-
lingar till framlockande af iipplo|)|iet ituiiii bonde-
ståndet; — af de i llere fall olyckliga följder, som
kronj)rinsens hittills ålr)jntna uppfostran företelt; —
af Lovisa Ulrikas u|)pf(iran{le mot råd och ständer;

— af hennes nyss inryckta förolämpande skrifvelse;

— af hennes försök att till understöd mot egna

undersåtäre inkalla en ryssk hjel[)tro|)p, hvilket sist-

') Detta vigtiga furliallunde uuh cgeiitiign skul till nnniii-

stämpelus införande hur vanligtvis blifvit ined t^vstuud furbigSiiget.
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nämnde förslag åtminstone frihets-partiets ledare

kände. Det var dessa slag på slag inträflade upp-
träden, som bragte ständerna i harnesk och fram-

kallade jemnte frihets-kärlekens sjelfförsvar också

(len förolämpade stolthetens begär att icke blott

tillbakavisa, utan ock att bestrafTa de lidna oför-

rätterna, det visade föraktet. Se der i förening de

händelser och känslor, som föranledde ofvan införda

skrifvelser om prinsarnas uppfostran, om kronjuve-

lerna och likaså den nu ifrågavarande om namn-
stämpeln. Det uppsatta förslaget till ständernas

skrifvelse om sistnämnde åtgerd åberopade riksdags-

ordningens stadgande, att, i fall konungens under-

slcrift på ett af ständer oeli rådkammare lagligen

fattadt heslut dröjde längre än angelägenheten tillät,

egde rådet detsamma underskrifva och utfärda, på
det riksstyrelsens jemna lopp icke måtte riihhas eller

fördröjas. Derefter anmärkte skrifvelsen, att, när
rikets författning antagit grundsatsen om hcshitens

ofördröjda verkställande, måste man ock antaga

följderna deraf, d. v. s. man måste förekomma och

omöjliggöra hvarje afhrott i ärendernas jemna gång.

Derföre, hette det, äro ständerna of den under-

dåniga tanke, att hädanefter i alla slags ärenden,

som fordra konungens underskrift, en stämpel med
hans höga namn må brukas, då nämligen dess egen-

händiga underskrift efter rådets en eller två gånger
gjorda föreställning icke följer. Derigenom bort-

faller hvarje hinder för ärendernas jemna lopp, och

rådet blifver ansvarigt icke blott för besluten, utan

ock för deras ofördröjda verkställighet. Rörande
öfverläggningen om detta förslag märkes, att biskop

Troilius talat för detsamma, och att bonde-ståndet

likaledes gillade åtgerden; men fordrade, att namn-
stämpeln icke skulle användas, förr än rådet tvänne

gånger påmint konungen om underskrift, förslaget

blef derefter af alla fyra stånden gilladt, af deras

talmän undertecknadt och af dem i spetsen för



21 :>

talrika deputationer från alla stånden i sittande råd
till konungen öfverlemnadt ]) och derpå genast i

riksdags-tidningen tryckt. Atgerden väckte natur-
ligtvis stort uppseende -); men förmådde, ehuru kraft-

full den ock var, likväl icke göra slut på ifråga-

varande strider; ty sådana föreföllo äfven sedermera,
och stundom inträlfade, än att rådet mot konungens
önskan begagnade namnstämpeln, än att han sjelf

dertill uppmanade •^).

Namnstämpeln, sådan den nu infördes, var ett

steg framåt på den bana, på hvilken svenska folket,

uppskrämdt genom de landsförderdiga följderna af

den sista envålds-regentens sjelfrådighet, hade är

1719 inträdt och sedermera fortgått; nämligen på
den bana, som leder till fullkomlig sjelfstyrelse, till

republik. Hvad man ännu egdo (|var af ett konunga-
döme, var, att statens högsta ämbetsman kallades

konung, och att hans värdighet innehades för lifs-

tiden och var ärftlig, och derjemnte några mindrr
vigtiga rättigheter i afseende på ämbets-tillsätt-

ningar m. m. I öfrigt var staten redan nu en re-

publik, med stark lutning till demokrati. Sjelfva

massati af folket, de så kallade hemmavarande sfän-

derna, voro nämligen de, som egde högsta och af-

görande magten. Af dem voro de tre ofrälse stån-

<lens riksdagsmän beroende, såsom do der kunde
af desse s. k. princi|)aler väljas eller uteslutas, och

riksdagsmännen kallades fördenskull och mod hänsyn

') Enligt Kadspiot. d. l/i Okt. 175G hade Adolf IVudrik

sedermera förlaggt det honom lemnade exemplaret af numnstiimpel-

förordningcn. Rädet lät utskrifva ett uytt.

^) Jjovisa Ulrika beriidar, att Nordenerantz IkuI Adolf Fredrik

lata rådslierrariia vid alla tillfallen begapna naninätiimpeln, men
att detta förslag ogillades. Fersens skrifter 2. 307.

') Prciiss. min. bref. — Protok. i rådet. Hemliga Ut.skottot

och preste-ständet.
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till sjelfva folket endast hefullmägtigade ständer.

Deremot och i förhållande till rådet och konungen
voro och kallades de magtegande ständer; ty såsom
ombud för de suveräna hemmavarande ständerna

måste de och deras beslut efterkommas af både råd

och konung. Rådet i sin ordning var likaledes

hefullmägtigadt och beroende af ständerna, af hvilka

det hufvudsakligen valdes och kunde afsättas; men
allsmägtigt mot konungen, hvilken det lätt nog kunde
öfverrösta. Konungen slutligen var helt och hållet

beroende i närmsta hand af rådet, i den andra af stän-

derna och sist och hufvudsakligast af den allmänna

folkviljan i). Det var i sjelfva verket en republik;

ehuru man kastat en kunglig mantel deröfver och

åt dess högsta ämbetsman medgifvit jemnte kunglig-

hetens namn också några dess prydnader och mindre
betydande rättigheter. Bland sådana var äfven den,

att hvarje regeringens förordning skulle för att ega

gällande kraft vara af konungen medelst namnels
undertecknande bekräftad. För några undantagsfall

skulle väl rådets ensamma underskrift göra tillfyllest;

i allmänhet hade dock lagen och än mer det all-

männa tänkesättet fordrat sjelfva regentens. Men
nu försvann också denna återstod af en konungens
personligt ingripande magt. Hans egenhändiga un-

derskrift hade visserligen i sjelfva verket varit icke

ett tecken till, ett uttryck af hans egen öfvertvgelse

och vilja, utan blott ett ofta tvunget och mekaniskt

nedskrifvet bifall till de beslut, som blifvit fattade

af flertalet bland rådsherrarna eller bland ständerna.

I sjelfva verket var det således föga skilnad mellan

en sådan underskrift och namnstämpeln. 1 den

förra låg dock ännu ett sken af personlig magt, af

personligt inflytande; ett sken, som med skicklighet

') Man har ofta upprepat deu satsen, att under frihets-tideu

hnde svenska folket ingen gällande röst i regeringen. Oss synes,

att man med skäl kan påstå motsatsen.
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begagnatit, kunde blilVa verksamt nog. Men, som
sagdt är, älven denna qvarlelVa af den fordna ko-
nungamagten försvann i 756 och efterträddes af den
republikanska folkviljans allmagt, då man nämligen

öppet och oförställdt förklarade den af ständernas

ombud, rådet, begagnade namnstämpeln ega till-

räckligt förbindande kraft. Frän afskalTandet af ko-
nungens personliga namnteckning var det blott ett

steg till afskaflandet af konungamagten sjelf.

Det riksförderdiga sätt, hvarpä enväldet blifvit

missbrukadt, se der orsaken till den ifver, hvarmed
svenskarna år 1719 nedsatte konungens magt djupt

under folkets. Det sätt, hvarpå Lovisa Tlrika ville

åter upphöja den, och de olagliga och våldsamma
medel, hon använde, se der orsaken till den beslut-

samhet och den kraft, hvarmed svenskarna år 175(5

icke blott tillbakavisade hennes försök, utan ock

inskränkte konungamagten inom än trängre gränser.

Båda dessa uppträden voro således följder, icke

såsom man vanligen föregifver, af aristokratisk hersk-

lystnad och aristokratiska stämplinpar, utan helt

enkelt af de fel, de svåra fel, till livilka konunga-
magtens innehafvare gjort sig skyldiga, och mot
hvilkas förnyande svenska folket i sin helhet ville

sig för framtiden betrygga.
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ADERTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1750.

FÖRBEREDELSER TILL REVOLUTIO.NEN, VIDTAGNA
VÅREN 17 56.

Vi haiva berättat, huru Lovisa Ulrika, sedan

ständerna i November 1755 tillbakavisat Adolf Fred-

riks förslag om konungamagtens ökande, beslöt med
våld genomföra denna sin plan, och huru hon under

de påföljande vintermånaderna vidtog åtskilliga för-

beredelser dertill. Stämplingarna fortgingo älven

sedermera hela våren bortåt och med växande ifvcr,

i samma mån nämligen som hennes förbittring växte

till följe af ständernas åtgerder angående kronjuve-

lerna och prinsarnas uppfostran. Partiets främsta

personligheter, utom konungaparet, voro, som be-

rättadt är, Brahe, Jakob Horn, Hård, Kalling, Rud-
beck, Stackelberg, Stierneld och Ungern Sternberg.

samt den i Norrge varande Erik Wrangel, hvilka

alla vi redan känna. Men ju närmare man kom
till tiden för sjelfva utbrottet, desto angelägnare blef

det att värfva sådana handtlangare, som, stående på
en lägre samhällsplats, kunde hvar i sin krets lättare

sammanträffa med och inverka på sina kamrater
och på massorna. Förnämst bland dessa var den

förut nämnde Johan Puke, hvilken varit kapten i

holländsk tjenst och kanske, liksom Hård, lockat

hofpartiet med berättelse om den revolution, som
der år 1747 afskaffade en republikansk och införde

en monarkisk styrelse. Sedermera återvände Puke
till Sverge och antog tjenst vid artilleriet; men blef

der endast underofTicer, och fördenskull mycket
missnöjd, äfven med regementets öfverste, den bekante

Augustin Ehrensvärd. Puke var en bland de mest
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kloka, kraftfulla och djerfva personerna i hela sam-
mansvärjningen och hade till uppdrag att värfva an-
hängare inom artilleriet; men synes icke deruti haft

någon synnerlig framgång, ty Ehrensvärd var en
alltför skarpsynt och vaksam motståndare. En annan
handtlangare var kaptenen vid fortifikationen, Magnus
Tjeder Stålsvärd, en fritänkarc, som man sade, men
en duglig ollicer och derför belönad med adelskap,

dock vid nu pågående rörelse visande sig mer skicklig

att uppreta än leda. En annan var konungens hof-

löpare Ernst i), en förslagen och djerf person, men
opåhtlig och begifven på dryckenskap, och derför

en gång jagad från hofvet, men nu åter up|)tagen.

t. o. m. i revolutions-förtroendet, och med uppdrag
att locka och värfva anhängare bland Stockholms
lägsta befolkning och bland besättningarna på några

in- och utländska fartyg. Han sjelf var mutad med
löftet om att blifva inspektor |)å Svartsjö '-). Två
andra män, Per Christiernin och Israel Escholin,

hade varit rustmästare vid gardet, men till följe af

liderlighet och lättsinne hos den ene ocl» djup fat-

tigdom hos den andre låtit liksom Ernst muta sig

att hjelpa Silfverhielm på llykten och derför blifvit

nedflyttade till soldator. Eggade af hämnd och behol.

hade ini begge återigen tagit mulor-') och iofvat för

den tillämnade statshvälfningen värfva anhängare

inom gardet. J^]n annan, en underollicer vid kron-

prinsens regemente vid namn (ilabriel Mo/.elius, hade

för något begånget brott rymt landet, men åter-

kommit på lejd, ocli sedermera låtit förmå sig till

deltagande i sanuuansvärjningen. Ttom de här u|)p-

räknade furuios iiutm alla samhällsklasser måima
andra mindre framstående deltagare och li;ui(lllanu'are.

hvilka vi likväl icke hinna uppräkna. J'"öreskrifter

') Hela iiamiicl, var Aiiloii Knist An(;fl.

^) Sliindenias Kommiss. prot. d. ?6 .Imii 1750.

') Ständernas Koniniiss. register om Krnst. Dciuie hade

lockat Christiernin med löfte om 100 dukntcr oeh fänriks fnliinagt.
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om, livad som borde göras, och penningar åt dem,
som skulle värfvas, blefvo utlemnade af samman-
svärjningens högre ledare, olta af Brahe, men oftast

af Jakob Horn, med hvilken de underordnade verk-

mästarne plägade mycken gemenskap, i synnerhet

genom besök, gjorda sent inpå nätterna.

Alla deltagarne i sammansvärjningen arbetade

hvar på sitt håll ganska flitigt. Löparen Ernst in-

fann sig, berättas det, i drottningens garderob och

inottog der hennes befallningar, dock genom en bland

kammarjungfrurna i), och sedermera besökte han
stadens krogar, der han beskänkte dal- och dags-

verkskarlar samt uppretade dem medelst tal om det

förtryck, som enligt hans påstående rådet och stän-

derna utöfvade mot konungaparet. Christiernin och

Escholin eggade på samma sätt gardisterna, också

medelst det föregifvande, att riksdagen ville minska
deras underhåll; men att Adolf Fredrik hitintills

hindrat förslaget, hvarjemnte samma utliggare lof-

vade betydliga belöningar åt dem, som vid den af-

görande brytningen uppträdde till hofvets försvar;

och de lyckades verkligen att vinna många både
underofficerare och soldater. Christiernin ville dess-

utom nedföra krut i källaren under riddarhuset, och

dermed spränga alla adelns medlemmar i luften.

Den beryktade riksdags-bonden Jan Persson från

Tuna dog i April månad af slag, hvarefter några

hofpartiets anhängare utspridde det rykte, att han

blifvit af frihets-partiet förgifven, en osanning, som
dock af många troddes, och verkade mycken ond
blod. Jakob Horn skaff"ade åt Lovisa Ulrika 8,000

d. k. m., mot pant af något hofvets siifver; och åt

dem, som skulle värfva anhängare såväl i lands-

orterna som hufvudstaden, utdelade han icke blott

penningar, utan ock en mängd smädeskrifter mot

') Lovisa Ulrika säger sig hafva ogillat Ernst och icke haft

kunskap om hans företag. Fersens skrifter 2. 256, 293.
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rådet och ständerna. Erik. Brahe arbetade på samma
sätt. Han var dock redan så misstänkt, att Hemliga
Utskottet förbjöd honom lemna staden. Vid pingst-

tiden begärde han hkväl och fick tillstånd att resa

tiil Rydboholm för att, som det hette, hemta frisk

luft och skingra sin sorg; ty han hade inom ett

hälft är förlorat fyra barn, och deribland två under

sista veckan. Men utkommen tiil fädernegodset,

företog han sig att i sällskap uicd Puke stöj)a kulor

och tillverka muskött-patroner eller skarpa skott,

båda delarna beräknade för det tilltänkta revolutions-

utbrottet; och han befallde inspektören') på stället

att inlägga dem i brännvins-ankaren och gömma dem
i en vedbät samt föra dem till Brahes hus i Stock-

holm '). Framför alla andra var drottningen ifrig

och verksam. Gång på gång åberopade hon exemjjlet

af den sista holländska statshvälfningen och upp-

manade sina vänner till kraft, mod och verksamhet,

och tycktes sjelf alldeles förvissad om framgång.

Hon skall i ty fall hafva lockats också al en spådom,

som andeskådaren •'), gamle general Stobée, vid sin

nu inträffade död afgifvit^). Hon utvalde ock det

fältrop, som skulle begagnas, nämligen Gustaf Adolfs

bekanta: med Guds hjcl2); och alla, som yttrade

ogillande eller tveksamma råd, blefvo klandrade, eller

snästa, eller förbisedda. Som tvingande skäl till

sjelfva företaget och till dess påskyndande u|)pgaf

hon, att rådet och ständerna ämnade lillåfa sig våld-

samheter mot henne sjelf samt mot konungen och

prinsarna, och hon vidhöll detta påstående, ehuru

man bedyrade, att någonting sådant icke voro i fråga.

') Inspektören deltog oek i piitroneriifts förfdrdigaiule. 0«niiidail

tyckes sSledes den vsinliga säpiiun vara, ntt han friln niigot slotleU

vindsfönster upptiicktc detta Jiralies oeh 1'ukes lieniligH arlu-te.

*) Stiindernas Kommias. prot. d. 25 Juni ooli Hegistrat. om
Er. Brahe.

') 31. 44.

*) Danska min. br. d. 22 .Juni 175Ö.



Men hon kunde icke, eller ville icke lugnas ^j, och

kralten al' hennes vilja och personlighet var så stor,

att den lörtrogna omgilningen icke mägtade sätta

sig dereinot. Hennes otålighet och ifver bragte ock

många lörslag på tapeten. Icke en utan tlere gånger

ville hon, att Adolf Fredrik skulle någon natt sätta

sig i spetsen för den gardestropp, som tjenstgjorde

vid Ulriksdal, och rida in till hufvudstaden, taga

artilleri-gården och med tillhjelp al' mutad pöbel

och mutade soldater genomföra revolutionen, och

det var endast med möda, som Brahe, Hård och

•lakob Horn kunde afböja försöket, till hvilket dess-

utom inga tillräckliga förberedelser voro vidtagna

eller Adolf Fredrik sjelf visade någon böjelse. Ett

annat förslag, utgånget, som man sade, från Kalling,

Rudbeck och Stierneld, innehöll, att, under före-

vändning af en resa till Drottningholm, skulle hela

det kungliga huset jemnte en del af gardet oför-

modadt och hastigt skynda till Uppsala -), der söka

vinna studenterna^), och dit inkalla Upplands, West-
manlands och en del af Dalregementet, hvilka troddes

vara vunna af Rudbeck och Stierneld. Man skulle

på samma gång till rikets innevånare utfärda en

mot rådet och ständerna rigtad kungörelse och sedan

tåga till Stockholm med nämnde troppar och med
den allmoge, som under vägen kunde samlas. Ovisst

är, hurudan utgången blifvit, ifall förslaget kunnat
verkställas. Fersen skrifver: torde Jiända, att den

öfverdrifna tapperJiet, som ständerna hitintills mot
ho/vet ådagalaggt, hade vid ett sådant hofvets mot-

besöJc lutteligen förvandlat sig till feghet. Men för-

slaget kunde ej hållas hemligt- för frihets-partiets

många spejare. Fersen föreslog derföre, att man,
i fall hofvet verkligen afreste, skulle vidtaga några

') Ständernas Kommiss. prot. d. 29 Juni 1756.

^) Fersen säger, att det skäl, som skulle förebäras, var, att

prinsarna ämnade der begagna professorernas föi'eläsningar.

') Lovisa Ulrika har förnekat tillvaron af denna plan.
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(kremot rigtade försigtighets-anstalter; t. ex. att man
iiorde låta gardet qvarstanna i Stockholm hos stän-

„ derna; — att rådet, åtföljdt aC några frihets-partiet

tillgifna troppar, borde genast begifva sig efter hofvet

till Uppsala; — att i denna stad borde förordnas

en pålitlig öfver-ståthållaro och tillika öfver de
närmsta landskapen en general-guvernör; och i all-

mänhet, att man skulle bereda sig möta våld med
våld. Men hofvets resa blcf inställd. Brahe och

Horn ansågo nämligen llppsala-förslaget allt för

vådligt; kanhända ock, att man lått underrättelse

om de mot-anstalter, frihetsmännen ämnade vidtaga.

—

Se här ett tredje förslag! Med anledning af en

högtid inom Serafimer-orden var mycket folk sam-
ladt på slotts-borggården. Just i det samma hördes

klämtningar och larmtrummor, och man fick veta,

att det var på slottet, som elden kommit lös. Det
var dock endast några gnistor, som j)ä vinden hade

utträngt ur rökfången och börjat kola en del af

takstolen. Elden blef väl genast släckt; men emel-

lertid hade än llere menniskor skyndat till stället,

så att stora folkmassor fyllde borggården. Dervid

kom elden lös också i Lovisa Ulrikas sinne, och

hon tyckte tillfället vara serdeles gynnsamt till ut-

förande af hennes efterlängtade revolution. Hon
skickade på ögonblicket bud efter Brahe, lör hvilken,

då han ankommit, hon genast framkastade följande

plan. Kanumjen, äffoljd af droilnimun och de

hungliga barnen, hörde genast gå ned på borggården

och der hålla tal till folkhoparna och begära deras

bistånd mot rikets ständer, hvilka, skulle han säga,

icke nöjda med att borttaga hans kungliga rättig-

heter, nu äfven ville bränna np}) honom, drottningen

och prinsarna^); hrarrid Puke, förklädd till båts-

man, skulle hjclpa till att uppreta massorna. Drrpå
skulle honungen, med tillhjclp af dessa och af rakfen

•) Enligt Kersens skriltcr 2. '.U.



och gardet, Jiähta häftets förnämsta motståndare och.

påbjuda en annan statsförfattning. Sådant var

hennes förslag; men Brahe ansåg det allt för vådligt

och afrådde. Bland folket nere på borggården,
sade han, torde finnas många deras majestäters veder-

sakare, och förslaget kunde genom dessas motstånd
lätteligen misslgckas, hvarigenom konungens p?a'«

skulle i förtid blottas och han sjelf ohjelpligen blott-

ställas. Adolf Fredrik inkom i det samma. Lovisa
Ulrika framställde då för honom samma förslag, men
han vägrade. Hon bad då Brahe hjelpa till att

öfvertala honom, men också denne drog sig fort-

farande tillbaka, och konungen förblef obeveklig. Då
utbrast hon i de »oanständigaste förevitelser», sä-

gande, att Adolf Fredrik var en pultron och bråddes

på holsteinska huset, i hvars hela ättelängd vishet och
tapperhet aldrig hade funnits o. s. v. i). Adolf Fredrik
lemnade rummet; men drottningen, än mer upp-
hettad, förklarade, »att, då konungen ej egde nog
heder och mod att uträtta stora ting, ville hon sjelf

med Icronprinsen skynda ut ocJi genomföra revolu-

tionen», hvarpå hon gick åt dörren. Men Brahe
ställde sig der till motvärn och förklarade, att han
icke släppte henne ut, innan konungen gifvit be-
fallning derom. Hon utbröt då äfven mot Brahe i

skarpa ord, och t. o. m., säges det, i misshandlin-

gar; men han fortfor att hindrande ställa sig i vägen,

hvarpå och efter flere fåfänga bemödanden vreden
upplöste sig i en störtflod af tårar, hvarmed det

märkliga uppträdet slutades -).

') S. st. I 37 del. sid. 28 läses, att man icke vet efter

Lovisa Ulrika omtala ett enda drag af vanvördnad och förakt mot
Adolf Fredrik. Vi hafva dock sedermera funnit dylika, icke blott

det här omtalade, utan ock andra likartade utbrott.

^) Berättelsen om detta uppträde grundar sig på Brahes
bekännelse, införd i ständernas kommissjons-protokoll, d. 19 Juli

1756, samt på Fersens skrifter 2. 91, 92, och på Asseburga

lefverne, utgifvet af Varnhagea r. Ense sid. 89. I några enskil da
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J)etta om holpartiets förberedelser i hufvud-
staderi. I landsorterna rörde det sig förnämligast

inom Halland, Westergötland, Bohuslän, Dalsland,

Wermland och Dalarna; d. v. s. inom de trakter,

som mer eller mindre gränsade till Norrge. I sist-

nämnde land uppehöll sig ock Erik Wrqngel, hvilken

hade i Fredrikshall samlat (lere andra svenska rym-
mare och med deras tillhjelp upprättat ett slags

kansli, hvarest man författade de upprorsskrilter och

bref, som skulle kringspridas, och hvarifran man
utskickade de i)ersoner, som skulle tillställa och leda

upproren. Förnämst bland dessa sednare var den

afskedade löjtnanten Erik Sahlefelt från Westergötland.

en kapten Ture Gyllenspetz vid Nerikes och Werm-
lands regemente, den förut omtalade hofmästaren

för pagerna Severin Breda och en bankrutterad

köpman Jonas Hellberg från Köping, alla förut till

Norrge afvikna, de tre förra för äldre stäm[)lingar,

den Ijerde för skuld. De erhöllo ock uj)|)lysiiingar

och råd af den likaledes förut omtalade och för-

rymde Springer^), hvilken nu vistades i London;
hvarjemnte de mot anvisningar på Brahe (ingo lyfta

flere summor till bedrifvande af verket. Wrangel
uppsatte och lät i Kristiania genom Hellberg trycka

punkter afvika dessa berättelser frun hvarandra, lueu icke i liut-

vudsaken. I sina meinoirer har ]jOvisa Ulrika om densainiiiii

beskrifvit (Fersen 2. 253): »huru Adolf Fredrik ogillade, nieu Brahe

gillade förslaget, att konungen skulle tala till folkiuiingden; men,

tillägger hon, (Ut drollitintjen sjelf velat tja ut ock tiKja krottpriMen

med si(j, är en (lalensknp, gom nldritj luujonsin kimual henne itiJaUa."

Märkas bör dock, att i den förestiillning, preste-stiindet d. i Ang.

175(5 gjorde henne, var ocksil om detta uppträde införd ungefär

samma berättelse, som här ofvan, och att hon densamma dS utan

motsägelse afhörde. Niippeligen hade preste-stiindet vSgat eu Sft-

dan beskyllning, ej heller hon sjelf tegat stilla dervid, om den

uj varit öfvereiisstämmande med »anningen.

') 37. H>4 131.

Fnjxelh Be,-. \XX1\. 15
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en skrift *), kallad Sverges rikes tillstånd år 1756
i Jcort begrepp framställdt 2). Med skicklig bland-

ning af dikt och sanning, innehöll den mycket beröm
öfver konnngaparet och prinsarna, och öfver de
sednares slcöna utseende, höjliga sinnelag och oför-

likneliga förstånd; men å andra sidan mycket klander

mot rådsherrarna. Dessa, påstod man, hade ökat

folkets skatter och rikets skuld. De hade utmålat
vördnad för öfverheten såsom böjelse för nesligt

slafveri, fråntagit konungen all andel i regeringen,

förolämpat honom och hans dygderika gemål, och

t. o. m. frampressat hans tårar. De hade i lands-

orterna låtsat mycken rättvisa och ömhet för folket;

men i regeringen tillåtit sig att taga mutor, begå

orättvisor samt förfölja sina vedersakare, och de

hafva låtit Jan Persson från Tuna i sitt fängelse

först plågas och sedermera förgiftas. De kunde
liknas vid ett band spetsbofvar på en marknad,
och deras regering vid Kristian Tyranns, o. s. v.

Dessutom begagnade skriften esomoftast de lock-

toner, hvilka i dylika fall vanligen för allmogen upp-
stämmas; nämligen, att de höga och rika i sin magt
och prakt förtrycka och förakta bönderna och anse

dem icke bättre än skogens vilda djur. I hafven
dock, hette det, en konung, färdig att uppoffra sig

för edert bästa. Hans mun är väl af herrarna
tillsluten; men hans hjerta ropar efter eder hjelp

och påminner om eder pligt mot honom, mot fäder-

neslandet och mot eder sjelfva. Brefvet var dateradt

' ) Lovisa Ulrika har sagt, att skriften icke var af Wrangel,

utan en förfalskning, tillställd af Palmstierna. Wrangel sjelf har

på samvete förklarat, det han hvarken skrifvit eller sökt utsprida

afhandlingen; men att han gillade dess innehåll (Fersens skrifter

2. 304, 305). Vår ofvan införda uppgift är grundad på flere

de anklagades bekännelser inför domstolen och bestyrkes af åt-

skilliga samtidiga förhållanden, hvilka svårligen kunna förlikas

med drottningens uppgift eller med Wrangels förnekande.

-) Tyska öfversättningen i Biischings Magasin 6. 333 har

«rden: framställdt i en skuggritning.
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Stockholm d. 24 April 1756 och Iiado till under-

skrift namnet J. Svedenshöld; i andra upprors-

skrifter uppgifven som general-fältmarskalk. Både
namn och värdighet voro likväl diktade; ty inom
hela Sverge fanns icke någon general-fältmarskalk,

ej heller någon enda menniska med namnet Sveden-

sköld. Men upprors-stiftarne litade på namnets
klang och på allmogens okunnighet, och läto i be-

rörde landskap utsprida många hundra exemplar af

skriften, allt i afsigt att tillskapa en för revolutionen

gynnsam sinnesstämning. När sedermera tiden för

utbrottet nalkades, ämnade man med begagnande af

det så tillverkade tänkesättet locka allmänheten att

öfvergå till verkligt uppror och att med väpnad

hand tåga till Stockholm för att, som det hette,

befria konungen. För sådant ändamål uppsattes ock

en ny skrift, en så kallad hudhajie, och af följande

innehåll. Hans excellens general-fältmarslcallicn Sve-

denskölds skri/velse har öppnat våra ögon för de

högst slcadliga anslag, som förehafvas mot vår kommg
och mot vårt fosterland. Vi hafva likaledes sett,

huru våra riksdags-omhud hlifvit af rådet och af

straffbara riksdagsbröder oförsvarligen misshandlade.

Såsom hemmavarande och derföre verkligt niagt-

egande ständer hafva vi fördenskull fattat det beslut,

att man ur huset eller alla från 21 till 50 år, gå
till Stockholm och försvara vår allcrnädigste konung

och våra riksdagsmän samt utrota det påfriska

ogräs, som penningegiriga och okristliga prester sökt

här åter inplanta för att qväfva vår rena evange-

liska lära och beröfva oss vår eviga salighet; lika-

som de och adeln söka bcröfra oss var timliga frihet

och lägga oss i samma slags Ufcgvnskap soiv bruk-

lig är i Polen, Liffland och Sibcricn. Pä detta

vårt tåg till Stoclcholm skola vi sjelfra vara väpnade

och medtaga ur kyrkorna våra fanor och trnvimor

samt från rotarna våra soldater, men under an-

förande icke af officerare, utan af oss sjclfva, orh
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vårt fältrop skall vara: »med Guds hjelp»! Alla

Svea och Göta rikes innevånare befallas åtlyda detta

uppbåd vid straff att eljest häktas och som riks-

förrädare bestraffas. — — Detta är af oss under-

skrifna befälhafvare på församlingen i Borås för-

fattadt ocli tryckt d. 1 Juni 1756. Härefter följda

namnen på de s. k. befälhafvarne, sju borgare i

AVexiö, Warberg, Kungsbacka, Göteborg, Uddevalla

och Kungelf, samt tjugutvå bönder från Halland,

Småland, Westergötland och Bohuslän; vi veta dock
ej, om namnen voro diktade eller verkliga; ej heller

i sednare fallet, om de blifvit ditsatta med eller

utan egarnas bifall. Budkaflen, tryckt i form af

patent, skickades norrut för att genom det diktade

exemplet af ett Westgöla-uppror locka allmogen i

Wermland, Nerike och Dalarna till likartade rörelser.

En annan budkafle af alldeles samma innehåll, men
daterad från Falun ') och försedd med underskrifna

namn af borgare och bönder från Dalarna, skickades

söderut, för att med det diktade exemplet af ett

dalkarls-uppror framlocka allmogen äfven i Wester-
götland, Halland och Bohuslän. Budkaflen var tro-

ligen uppsatt af Sahlefelt och Hellberg, hvilka åt-

minstone voro de, som för att reta allmogen äfven

mot presterna hade uppfunnit och på eget bevåg

insatt beskyllningen om dessas påfviska planer. Bud-
kaflen blef med växande brådska och i flere hun-
drade exemplar kringspridd, i de södra landskapen

af några mutade bönder, i Wermland genom Hell-

berg och de bekantskaper, Gyllenspets hade, och i

Nerike och Dalarna genom Sahlefelt under förklädnad

af en bonde eller skeppsbruten sjöman, hvarjemnte

man lockade innevånarne i sistnämnde landsort me-
delst förhoppning om den frihandel med Norrge.

dalfolket hade i alla tider önskat erhålla-). De skäl.

' ) Mau säger ock från andra orter.

2) 36. 89, 90.
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Mim i öfrigt användes, voro några uppgifter, hvilka man
liir deras än gröfre osanniärdighets skull icke vågade

sätta på papperet, men mundtligen bland den okun-
nigare allmogen kringspridde; t. ex. att konungen och

drottningen voro fängslade och i lifsfara; — att her-

rarna ämnade ställa så. att det hädanefter icke skulle

kosta mer att hänga en bonde än att skjuta en hund;
— att allmogen derföre borde gä till Stockholm

för att skaffa konungen mera magt, och för att slå

ihjäl alla adelsmän och prester; — att skånska bön-

derna redan brutit upp till ett dylikt tåg o. s. v.

En ung skrifkunnig dalkarlsdräng, Anders Flodelius,

värfvades till deltagare i rörelsen och tili utspridare

af upprors-skrifterna, hvarjemnte man begärde, att

Brahe måtte till Dalarna uppskicka några, som man
kallade dem, bondpredikanter, d. v. s. några hof-

partiets munviga herrar och handtlangare, som borde

ytterligare öfvertala och sedermera anföra allmogen.

Till rörelsens utbrott hade man bestämt d. 24 Juli,

drottningens födelsedag, och till fältrop, som nämndt
är, de af lienne föreslagna orden: med Guds hjdp.

1 Westergötland, kanske ock annorstädes, hafva några

lyssnat, måhända gifvit sitt bifall till dessa upp-

maningar; men i allmänhet höll sig folket stilla,

varnadt genom bref från egna riksdags-bönder

och genom minnet af 1743 års dalkarls-uppror och

dess olyckliga slut. Det var denna gång några just

bland dalkarlarna sjelfva, som angåfvo, t. o. m. uf-

lemnadc en och aiuian bland de kringsmygande upp-

rors-stiftarne. Hvad slut denna rörelse lick, skall

framdeles berättas.

Adolf Fredrik var egentligen den, till hvars

fördel revolutionen skulle göras, och af hvilken den

rätteligen bort ledas. Men icke en utan llert' Liånger,

och det ända till sista veckorna, iiirsäkrade han sig
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nu mera icke eftersträfva någon större magt eller

vilja taga del i någon revolution; och att detta åt-

minstone emellanåt var hans verkliga mening, det

sågs af ilere omständigheter och det intygades flere

gånger af både Brahe och Horn och af alla, som
egde närmare kännedom om förhållandet; och när

man en gång uppmanade honom att verksamt ingripa

i saken, svarade han: det är man ej så godt att

bryta sin ed, min vän! Till häfvande af detta hinder

påtänktes hvarjehanda medel. Stundom föreslogs,

att, när allt blifvit färdigt till utbrott, skulle drott-

ningen och de sammansvurna ledarne taga honom
genom öfverraskning i) och förmå honom stiga till

häst och sätta sig i spetsen för rörelsen; — men
en annan gång, att man skulle inbilla honom, det

frihets-partiet ämnade tillställa ett upplopp och un-
der förevändning deraf fasttaga och sätta honom i

fängsligt förvar, hvilket skrämskott skulle locka och

drifva honom att, som det hette, förekomma sina

fiender -). På sista tiden har han ock verkligen

gått in på revolutions-planen, kanske till följe af

sistnämnde förespegling eller, hvad troligare är och

vanligt var, af oförmåga att i längden motstå drott-

ningens vilja.

Hans tveksamhet inverkade dock smittande på
flere bland de sammansvurne, hvilka dessutom
oroades också af andra betänkligheter. Brahe t. ex.

befarade, att, i fall revolutionen lyckades, skulle

drottningen införa fullkomligt envälde; en sak, hvar-

till han ingalunda ville bidraga. Han och andra

befarade dock än oftare, att företaget skulle miss-

lyckas till följe af förräderi eller oförsigtighet, och

i synnerhet derföre, att drottningen ofta förhetsade

sig, och att hon oaktadt alla varningar behöll i

') Några säga, att eu dylik öfverrasknings-plan aldrig var

på allvar i fråga. Ständ. Kommiss. prot. d. 3 och 21 Juli 1756.

2) Riksens Ständers Kommiss. prot. d. 19 Juli 1756 och

flerestädes.
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revolutions-förtroendet den på dryckenskap begifne

löparen Ernst i), jemnte flere mindre väl kända
liandtlangare. Hennes egen person ingaf dock, som
sagdt är, de största betänkligheterna. Brahe, Horn
och Hård uttalade sins emellan stora farhågor i

detta hänseende; nämligen, att hon skulle skämma
bort alltsammans och störta dem i olycka. En gång,

mycket förtretad öfver så väl den enes slapphet

som den andras obetänksamheter, utbrast Hård: en
sådan Tconung och en rasande drottning förtjena
khe, att en hra kariför dem tågar sitt lif-); och
FJrahe sjelf fällde vid något tillfälle ungefär samma
ord om drottningen, men yttrade deremot mycken
tillgifvenhet för Adolf Fredrik ^). Några drogo sig

försigtigt tillbaka från allt deltagande i saken. Så
i.'jorde t. ex. Ungern Sternberg och Nils Bielke,

iivilken sednare reste till landet och stannade der,

tills riksdagen blifvit afslutad. Men Adolf Fredrik,

Hrahe och Horn m. fl., ehuru de än misstrodde,

än ogillade företaget, mägtade likväl icke undan-
draga, än mindre motsätta sig den befallande herr-

skare-kraften i Lovisa Ulrikas blick, ord och hela

personlighet.

Frihetsmännen å sin sida voro ej heller sysslo-

lösa. Vi hafva nämnt dol utspridda ryktet, att

bonden Jan Persson från Tuna varit förgiftad. Med
anledning häraf blef det vid dödstilirället närvarande

vittnet hördt, och liket af sju läkare (tp|)nadt ocli

undersökt, samt protokollet derom underställdl

(ollegium medicum, hvilket på grund af detta vitt-

nesbörd och denna undersiikinng intygade, att man-

') Jfr sid. 220, not.

^) Stiinderuas Koiiiiniss. \)Tot. d. 25 .Iiiiii 17r)6. Hiiligt prot.

I. 26 Juni var det StUlsviird, som yttrndt- dcnm ord.

') S. st. d. 5 Juli 1756.
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nen otvifvelaktigt dött af slag och icke af gift; och
således var denna förklenande beskyllning veder-

laggd 1). Fersen, åt hvilken Hemliga Utskottet upp-
dragit att vaka öfver riksdagens och statens säker-

het, fick mottaga den ena varningen efter den andra,

också af Ungern Sternberg, men inga så l)estän)da

uppgifter, att någon formlig anklagelse kunde på
dem grundas. Han fördubblade emellertid de vid-

tagna säkerhetsmåtten. Vid gardet och vid amira-
litetet voro några man inom hvarje kompani be-

soldade att utforska och inberätta, hvad derstädes

sig tilldrog; likaså några till troppen hörande offi-

cerare. Ofver artilleriet vakade på samma sätt

Augustin Ehrensvärd. Dessutom underhöllos kun-
skapare bland tull- och polisbetjenter, brandvakter,

krögare, t. o, m. bland de nattvandrande lösa qvin-

norna. För att inverka på allmänna tänkesättet

fortfor man ock att i riksdags-tidningen låta införa

flere ofTentliga handlingar och protokoll, som voro

af ett för konungaparet ofördelaktigt innehåll. Detta

skedde i synnerhet d. 17—21 Juni, då man anade,

att revolutionen snart skulle utbrista; och det var

nu, som man i tidningen införde beslutet om namn-
stämpeln med dess för Adolf Fredrik ofördelaktiga

företal; likaså det bref, hvari drottningen /örA^/ara^e

sig vara för god att bära svenska kronans juveler,

samt ständernas derpå afgifna och stränga genmäle.

I afsigt att förekomma den tillämnade revolu-

tionens utbrott sökte emellertid frihets-partiets ledare

påskynda riksdags-göromålen, så att allt skulle hinna

afslutas till d. 16 Juli. Men hofpartiet beslöt då,

att redan dessförinnan låta rörelsen utbrista, såsom

nedanstående kapitel utvisar -).

') Vittnesmålen och protokollen härom trycktes 1758.

^) Danska och preuss. min. bref. Protok. hos adeln, hos

Hemliga Utskottet, och i synnerhet i lliksens Ständers Kommissjon,

pä hvilka sistnämnde liksom på de tryckta domarna en stor del

af detta kapitels innehåll är grundadt.



233

NITTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

DEN 21 JUM 17 56.

REVOLUTIONEN, DESS PLAN OCH IPPSKOF.

Beslutet om en våldsam revolution fattades, som
iiämndt är, redan vintern 17.5(5 och stadfästades

'tnikring slutet af Februari, dä äfven grunddragen
till en plan för utförandet uppgjordes af Hård och
Wrangel. Sedermera blef den naturligtvis mycket
utbildad och ändrad; nämligen under tiden derifrån

j ocli till Juni samma år. Dess innehåll, när utbrottet

skulle ske, är likväl icke till bokstafven bekant; ty

hvarken urskriften ^) eller någon afskrift har kunnat
återfinnas. Så vidt man ur de spridda bekännelserna

mägtat utreda, voro dock grunddragen följande. Ut-

brottet skulle ske natten emellan Måndagen d. 21

och Tisdagen d. 22 .Funi. Konungaparet, som samma
afton var på teatern, skulle derifrån begifva sig icke

till Ulriksdal, utan till slottet för att der tillbringa

natten. Sednare på qvällen skulle de lägre handt-

iangarne, Christiernin och Ernst m. 11. halva sina

skaror i beredskap och uppmuntra dem med bränn-

vin, öl och penningar, hvartiil Horn Icnniat åt Mrnst

600 (1. k. m.-), huru mycket åf (Ihristiernin och de

andra känna vi ej. Sedermera skulle tecken gifvas

genom trumslag på då s. k. Norrmalms-, nu (iustaf

Adolfs tori,'. Dervid skulle de vidlalade L-ardisferna

') Ett exemplar blef nf Härd lillintctgjonlt i'ller l).)rllordt,

ett annat likaledes nf en bland IJralies viiniiiT.

-) Enligt en annan uppgift skulle han fil ],000 dukater aU

bland massorna utdela. (?)
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och de andra sammansvnrna mötas på Ladugårdslands-
torget och på Johannis plan och af ditkommande
officerare mottaga befallningar och de af Brahe till-

verkade muskött-patronerna. Sedermera skulle upp-
rorsmännen bemägtiga sig artilleri-gården jemnte
kanoner och ytterligare behöflig ammunition samt
derpå tåga till sjelfva staden samt besätta broarna

till Norr- och vindbryggan till Södermalm. Vid

samma tid skulle Ernst begifva sig till Skeppsbron
och der hopsamla sina förberedda vänner, arbets-

och dalkarlar, jemnte svenska och tyska sjömän,

och bland dem utdela penningar under försäkran,

att honungen vore utsatt för våldsamJieter, och med
uppmaning att skynda till hans hjelp, och serskildt

skulle Ernst vända sig till en hop tyska och holsteinska

matroser med den anmärkningen, att dessa borde

bistå konungen äfven derföre, att han vore deras

landsman. Alla skarorna skulle derefter mötas vid

slottet och begära att fä tala med konungen, hvilken

då, i spetsen för sina drabanter samt åtföljd af

Stierneld och en hop tillgifna officerare, skulle komma
nedridande till deras möte. Några partiets förtrogna

herrar, klädda till arbetskarlar, skulle då å folkets

vägnar framställa den önskan, att konungen måtte

erhålla större magt. Denne skulle svara med ett

lämpligt tal, innehållande klagomål mot riksdagen,

hvarpå skarorna skulle förklara, att de icke ämnade
åtskiljas, förr än dessa orättvisor blifvit afhulpna.

Sedermera skulle de sammansvurna låta häkta råds-

herrarna Höpken, Palmstierna, Rosen och Tessin i),

och dessutom Creutz, Ehrensvärd, Fersen, Olof Hå-
kansson, Kierman, Pechlin, Renhorn samt en mängd
riksdagsmän, hopräknadt, sade man, vid pass 100
personer. Borath, Skeckta och dessas kamrater
skulle släppas ur sina fängelser, och dörrarna till

samlingsrummen för Hemliga Utskottet och för

') Somliga säga alla rådsherrarna.
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Ständernas Komniissjon uppbrytas och alla der för-

varade protokoll och handlingar borttagas, hvarjemnte
Havrincourt skulle återskickas till Paris, Till hofvets

stöd och hjelp vid allt detta skulle så fort möjligt

komma Rudbeck med uppländningar, Stierneld med
vestmanländningar, Kalling med nerkingar och verm-
Uindningar i) samt Hellberg och Sahlefelt med upp-
bådad dalallmoge. Ständerna skulle tvingas att upp-
häfva de mot hofvets vänner fällda domarna och att

upplösa riksdagen, hvarefter Adolf Fredrik skulle

utlysa en ny till Norrköping, Westerås eller Upp-
sala, vid hvilken Brahe borde blifva landtmarskalk,

och en ny statsförfattning antagas. Konunga|)aret

liksom Brahe och Horn förklarade bestämdt, att de

ville undvika all plundring och blodsutgjutelse; men
att de befarade, det massorna, en gång satta i rö-

relse, svårligen kunde derifrån hindras; och det

påstods t. o. m., det några bland revolutions-männen

ämnade icke blott till villervallans och förskräckel-

sens ökande anställa en eldsvåda på Ladugårdslandet,

utan ock att mörda de mest betydande personerna

inom frihets-partiet. Säkert är ock, att de upp-
roriska hade befallning att vid våldsamt motstånd

sjelfva använda våld och att, om så behöfdes, skrida

till blodsutgjutelse. Om qvällen d. 21 Juli var i

det närmaste allt färdigt till utbrott, och frihets-

partiet hade ännu icke någon bestänul kiuiskap om
den fara, som hotade.

Men nu yppades några hinder, några betänklig-

heter. Skutan, som skulle från Hydboholm fiira

uuiskött-patronerna till Krik IJrahes hus, hade ännu

icke hunnit längre än till Södersluss 2), hvadan pa-

') Danska min. br. il. 2(5 Juni 17.">().

-) Orsakun, siigcs det, var, att skepparen hniU' pS Rydl)ohnlni

qvarglömt en bytta Ixinlsniör, hvilket han törst liingre fram ])Ä

>iigen miirkte, hvarpii lian med skutan iäg stilla, tills hyttan blif-

vit genom en roddhiit efterskickad, hvilken tillluilighel försenade

hans ankomst till .Stockholm. (Se eii oruhricerad folio-handskrift

i gyllenborgsku saml. pii EkchyhoO-
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tronerna icke voro till hands för att utdelas. Detta

utgjorde ett vigtigt och verkligt hinder. Dertill kom
ett annat och inbilladt. När många åskådare in-

funnit sig pä teatern, plägade man, till deras in-

rymmande, sätta några lösa bänkar inne på sjelfva

skådebanan, midt framför de kungligas plats. J)essa

bänkar intogos vanligen af personer, som hörde till

hofpartiet, så att regentparet skulle hafva den glädjen

se framför sig många vänner och anhängare. Men
af en slump eller nyck hade denna qväll åtskilliga

frihets-partiets herrar, en Ehrensvärd, Karl Höpken,
Pechlin och Rappe m. fl. der tagit plats, och när

täckelset gick upp, såg hofvet i de vanliga vännernas

ställe nämnde sina häftiga motståndare. Lovisa Ulrikas

inbillningskraft kom i rörelse, och hon trodde sig

kunna af denna tillfällighet finna, att hennes plan

blifvit upptäckt, eller åtminstone att frihetsmännen

blifvit uppskrämda till vaksamhet. Knappt var skåde-

spelet slut, förr än sammansvärjningens ledare sam-
lades i konungens och drottningens rum för att

komma öfverens om de sista förberedelserna till det

ett par timmar derefter tillämnade utbrottet. Men
Lovisa Ulrika var genom ofvannämnde företeelse

mycket oroad, och röstade för uppskof^) till nästa

natt; Brahe likaså med anledning af patronernas

uteblifvande. Hård deremot ville genast sätta verket

i gång och åberopade den kända erfarenheten, att,

när sammansvärjningar misslyckats, hade det alltid

skett till följe af uppskof; ty dessa hade städse ledt

också till upptakt. Men de andra, konungen, drott-

ningen, Brahe och Horn ville uppskjuta företaget

och stärktes i denna åsigt genom den underrättelsen,

att Ernst, som skulle uppresa och leda svärmarna

') Teater-uppträdet berättas af både Fersen, drottningen och

af nyss åberopade handskrift i gyllenborgska saml. på Ekebyhof.

Voltemats anekdoter säga, att det var afsky för en kanske ound-

viklig blodsutgjutelse, som för ögonblicket inverkade på Lovisa

Ulrika och gjorde, att hon röstade for uppskof.
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ffän Skeppsbron, hade öfverlastat sig och var s'å

(lefterrättlig, att han nnåste instängas. Saken biel'

således uppskjuten till nästa natt, då konungen
mellan 1 och 2 skulle från Ulriksdal inkomma
till staden och sätta sig i spetsen för rörelsen.

Emellertid skickades genast till de underordnade
handtlangarne befallning, att folket icke skulle

sammankallas, utan hela företaget uppskjutas. När
Puke med denna föreskrift bortgick frän slottet,

sade han till Hård: vi äro förlorade genom detfa

uppskof, och jag mister mitt hufvud; men jag
lofvar eder, min välgörare, att i Rosenkammaren
uthärda 4 timmars plågor, innan jag bekänner

någonting mot eder, på det under denna tid

åtgerder till eder säkerhet måtte hinna vidtagas.

På den veksinnade Horn hade Hårds tal och skäl

gjort djupt intryck. När på hemvägen han vid

midnattstiden gick förbi Ekeblads boning vid Norr-

malmstorg 1), kände han sig starkt frestad att stiga

dit upp och röja hela sammansvärjningen; men han

ville ej förråda sin konung, eller, säga andra, han

såg genom fönstren så många ljus och menniskor.

att han icke vågade dit uppträda '-).

') Der nu opera-huaet är uppfördt.

^) Samma källor, som blitVit sid. '2'i'i införda, i synnerhet

Ständernas Kommisajous protokoll och de tryckta domarna.
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TJUGONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

DEN 22 JUNI 17 56.

SAMMANSVÄRJNINGENS UPPTAKT.

De återbud, som sent pä qvällen d. 21 Juni

från slottet utskickades, hunno icke i rätt tid till

alla de lägre handtlangarne, hvarföre några bland

dessa hade redan förut och enligt första öfverens-

kommelsen börjat springa omkring för att ordna

hvar och en sin svärm. Kl. 12 på natten, just när

den 22 Juni ingick, kom af sådan orsak Christiernin

till korporalen vid gardet, Daniel Schedvin, hvilken

han väckte och frågade, om denne med de sina vore

honungen trogen och sTculle lägga an, om så Jcom-

menderades. Schedvin jakade, hvarpå Christiernin

befallde honom hafva sitt folk väpnadt och i ordning

för att vid tecken af larmtrumman samlas på Ladu-
gårdslandstorget, der de skulle erhålla krut och kulor

till striden samt befäl till sin ledning. Christiernin

lemnade ock 12 dal. k. m. till manskapets förpläg-

ning 1).

Knappt hade Christiernin aflägsnat sig, förr än

Schedvin hastade till sin löjtnant, ofta nämnde
grefve Creutz, och inberättade alltsammans, hvarpå

den sistnämnde genast ilade till Fersen, hvilken

han, det var mellan ett och två om natten, upp-

väckte och underrättade om förhållandet. Fersen

befallde då Creutz skynda till Ehrensvärd och tillsäga

denne att genast samla artilleriets öfver- och under-

befäl samt bevaka tyghus och arsenal och att, i fall

^) Ständernas Kommiss. prot. Registrat. om Christiernin.
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iarrn yppades, med sitt regemente och erforderliga

kanoner besätta stadens vigtigaste punkter, samt
(»roarna och slussen. Från Ehrensvärd skulle Creutz

skynda till öfverste Pechlin med tillsägelse att

samla en hop behjertade officerare för att i hän-
delse af behof kunna deltaga i striden, hvarjemnte
(Ireutz sjelf erbjöd sig att för samma ändamål till-

kalla flere pålitliga gardes-officerare. Fersen inpräg-

lade ock, att Creutz, Ehrensvärd och Pechlin skulle

LTÖra allt detta så hemligt, som ske kunde, och att

alldeles icke omtala orsaken till de vidtagna åtger-

iltrna. Fersen fruktade nämligen, dels att deima
liksom flere förra angifvelser skulle befinnas ogrun-
dad, i hvilken händelse visad brådska och oro skulle

liiranleda åtlöje; dels att, i fall sammansvärjningens
upptakt blefve bekant, kunde hofpartiet af förtvitlan

drifvas till ytterligheter och börja upproret genast,

dch innan frihets-partiet hunnit vidtaga nödiga mot-
aiistalter. Nämnde hans föreskrifter blefvo ock

punktligt fullgjorda af både Creutz, Ehrensvärd och

Pechlin. Sedan Creutz bortgått, berättar Fersen,

lut jag sadla min häst samt öppna fönstren i mina
rum för att under den lugna och Mara sommar-
stiften lyssna till, om något huller, någon larm-

trumma skulle förnimmas. Icke utan oro räknade
:ing hvarje klockslag och tänkte pjå alla följderna

iif denna tillställning ; dock mer och mer i den fasta
föresats att häldre dö med värja i hand än lägga

Diift hufvud på stupstocken. Emellertid förhlef allt

ti/Ht; men först när klockan slog 4, hlef jag sjelf

iiägot lugnare till sinnes.

Kl. C) |)å morgonen kom (]reutz enligt erhållen

iM-rallning till Fersen, medlorande Srlicdvin och

deiuies husvärd, en granailfir vid gardet. I^cgire

bekräftade med ed den afgifna beriittcisen, b varpå

l'('rsen befallde Crcul/ alt i sina egna ruin liålla

dem och (len tillkallade (]bristiernln instängda och

att med den sednare anställa ett allvarsamt lörbiir.
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Sä skedde, och redan kl. 10 f. in. hade den sist-

nämnde erkänt sanningen aC Schedvins uppgift. Detta

inberättade Greutz genast till Fersen, hvilken dock

höll sig stilla, till dess hofvet kl. half till elfva

r. m. alrest till Ulriksdal. Men då skickade han

genast Greutz med de tre nämnde personerna till

ständernas kommissjon och begärde, att de måtte

förhöras oförtöfvadt, dock i största hemlighet. Detta

verkställdes, och redan kl. 2 eft. m. återberättade

kommissjonen, att de anställda undersökningarna

upptäckt en vidt utgrenad sammansvärjning, och att

till följe deraf llere gardets under-officerare biifvit

häktade. Nu sammankallade Fersen Hemliga Ut-

skottet till kl. 4 eft. m. och berättade för dess

medlemmar allt, hvad sedan kl. 12 på natten sig

tilldragit. Förvåning, fruktan och förbittring intogo

allas sinnen, och en och annan utfor mot drottnin-

gen i rätt stränga ord. Sednare på aftonen kom
till utskottet ett protokolls-utdrag, hvari kommis-
sjonen inberättade, att Ghristiernin, Ernst, Escholin

och Mozelius m. fl. biifvit häktade, och att dessas

bekännelser ådagalaggt de sammansvurnas afsigt hafva

varit att med tillhjelp af stadens lägsta samhälls-

klasser anställa ett uppror mot ständerna; och att

kommissjonen på ytterligare erhållen anledning

fängslat äfven kaptenerna Puke och Stålsvärd. Ge-
nom dessa underrättelser än mer oroadt, beslöt ut-

skottet vidtaga llere säkerhetsmått för den stun-

dande natten. Borgerskapets infanteri och kavalleri

uppmanades att tåga ut och bidraga till ordningens

upprätthållande och, om så behöfdes, till hejdande

af hvarje pöbelns försök till våldsamheter. Amira-
litetet skulle förstärka sina vakter och hälla vind-

bryggan till Skeppsholmen uppdragen; gardets offi-

cerare skulle hela natten igenom vara församlade,

och Ehrensvärd ålades hålla artilleriets manskap och

kanoner march- och stridsfärdiga. Denne herre

säges hafva sjelf varit så ifrig, att han i talet till
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(let församlade regementet uppmanade soldaterna

att, om uppror utbruste, oförslcräcM sJcjuta på hvem
som häldst, äfren om honungen vore med i högen.

Iivilket ock manskapet säges hafva lofvat i). En
mängd adel. anförd af Pechlin, red omkring i olika

ilclar af staden för att upprätthålla ordningen, hvar-

(iire de ock kallade sig fäderneslandets sTcydds-

'nglar'^). Afven stadens invånare deltogo af samma
nrsak i vakthållningen; och i allmänhet visade så

\äl borgerskap som troppar en varm kärlok till fri-

heten och en häftig förbittring mot hofvet och der-

iöre ock mycken ifver i sin nu ålaggda tjenstgör-

iiing. Ständernas kommissjon arbetade hela natten

iirenom ända till kl. 5 på morgonen, och till dess

iictryggande mot hvarje våldsamhet hade en stark

akt blilvit förordnad.

Till följe af Fersens ätgerder hade man lyckats

iiiilla den förflutna nattens här beskrifna tilldragelser

så hemliga, att först frampå eftermiddagen några do

sauunansvurna (ingo aning om den gjorda upptakten.

\ id första underrättelsen derom skall TForn hafva

fallit nästan sanslös tillbaka på sin stol; nten derpå

genast skyndat ut till hofvet på Ulriksdal. Itrahe

(leremot sökte uppfinna medel att utplåna hvarje

s|)år af sin delaktighet i företaget. De nu ändtligen

Iramkonuui patronerna nedsänktes i .Miilaren, för att

ej kunna som anklagande vittnen framdragas. .Med

egen men till textning förställd hand ui)psatte han

(uk ett kort namnlöst bref, hvari han varnades för

mot honom tillänuiade våldsamheter. Der lästes

nämligen: låt edra ränner hlifra hos eder i natt:

I
II ovännen ämnar eder en gas •'). Afsigten var alt

iletma diktade skrifvelse skulle kunna framläggas

') Fersens uppgift. Historiska skrift. 2. 103.

-) Prcuss. min. b r. d. I'.') Juni 175().

') Konimiss. prot. ti. l>."> .lutii 17.')tj.

FrilxelU Ber. .X.XXIX. lÖ
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som en förklarande orsak till åtskilliga rustningar,

som Brahe förehaft; och han begaf sig nu med den-

samma till Hemliga Utskottet och begärde och fick

enskildt samtal med Fersen. Han yttrade dä myc-
ken förvåning öfver ryktet om en sammansvärjning
mot ständerna, sade sig tvärtom halva hört omtalas

ett tillämnadt upplopp mot hofvet och mot honom
sjelf, och som bevis på detta sednare framlade han

det namnlösa brefvet, hvilket han sade sig efter

hemkomsten från skådespelet hafva funnit i sin ficka.

Hans svar på Forsens invändningar och frågor voro

dock tämligen osammanhängande. Fersen sade då:

hära Brahe I fastän nu parH-fiender, hafva vi från
barndomen varit vänner. Du sjelf kan bäst veta,

om du har någon del i denna sak. 3£isstänkt ser

det ut. Alltsammans kommer från hofpartiet, och

du är dess anförare. Christiernin med vänner har
i konungens namn utdelat penningar, och dessa äro

ej tagna ur en under-officers kassa. Af vänskap
och aktning för dig och din slägt råder jag dig,

att, i fall du har minsta del i denna sak, så rädda
dig genom, flykten; ty kommer du till doms, kan ditt

hufvud icke frälsas. Brahe svarade med edliga för-

säkringar om sin oskuld och tillade, att icke ens

stegel och hjul vore tillräckligt straffför tillställarne

af ett sådant förräderi ^). Han gick derpå till stän-

dernas kommissjon, der han i förmaket fann före

sig Puke, fängslad med handklofvar. För att om
möjligt dölja sin delagtighet i sammansvärjningen
och sitt kamratskap med mannen, utbröt då Brahe
i högljudda och skarpa bestrairningar mot, som Brahe
nu kallade det, Pukes brott och förräderi. Denne
svarade ej ett ord. Inför ständernas kommissjon
sökte Brahe likaledes att med lifliga försäkringar

och genom uppvisande af ofvannämnde bref rentvå

sig från alla misstankar.

') Berättelsen om samtalet är tagen ur Fersens skrifter 2.

104, 105.
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Som nämndt är, hade konnngaparet redan pä
f. m. d. 22 Juni rest ut till IHriksdal. Ännu helt

och hållet okunniga om den föregående nattens

upptakter, hoppades de på framgång i sina [)Ianer och

\(»ro under dagens lopp ovanligt glada och liHiga.

Men frampå aftonen kommo efter hvarandra Stierneld

och Horn med de förfärande underrättelserna, och

r;ii förvandlades glädjen till bestörtning, till förtvillan.

.\(iolf Fredrik, häpen och blek, kunde ingenting säga,

inaenting företaga, Lovisa Ulrika svimmade, säger

man, vid första underrättelsen, och gick sedermera

I ram och tillbaka, också hon rådvill och förtvillad.

Det ena förslaget atlöste det andra, och det vanli-

LT.iste var att genast smyga sig bort och erdigt en

bland de förra planerna skynda till C|)psala och der

iiiija upprorsfanan; men Horn ville nödvändigt invänta

Hrahes ankomst och bifall dertill. Man svigtade

liam och åter, och vagnarna blefvo än för-, än

Iranspända, hvarunder emellertid den ena timmen
dter den andra förgick. Andtligen beslöt man hålla

Lod min och göra sig oskyldig, h varpå hofvet satte

siL' i åkdonen och for sent på ([vallen in till hul-

Midstaden. Med häpnad såg der Adolf Fredrik gatorna

liilla af väpnade borgare och adelsuiän, och på

Surrmalmstorg llere kanoner riglade mot slottet,

i ppkommet i sina ruui, omgafs konunga|)aret af en

skara tjenare och anhängare, hvilka tycktes beredda

(il! försvar.

Men innan något l)eslut derom hann tagas, l)lef

i''(Tsen anmäld till företräde. J)t'nne herre fruktade

iiiimligen, att det hemkomna koniingaparet skulle i

lortviilan tillgripa några vilda och olycksluiiigande

.ilgerder. Att sådant lörekouuua och tillika fiir att

upplysa och derigenom lugna siiuiena, beslöt lian

;;tt med den hos honom varande Kaulbars genast

iMgifva sig upp till konungen, ehuru del redan led

mot midnatt; men Kaulbars ville ej fiilja med.

l'ersen åkte då ensam upp till slottet, der lian snart
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fann sig omgifven af en stor skara hofvets ämbets-
män och betjening. De visade någon bestörtning,

men tilläto sig inga våldsamheter, och Fersen in-

släpptes till konungen. Denne var ensam i rummet,
men på sängen låg hans värja och bakom kabinetts-

dörren stod drottningen lyssnande i). Knappt var

Fersen inkommen, förr än Adolf Fredrik, blek och

sväfvande på målet, utbrast: hvad vill man detta

säga? är jag i arrest uti mitt slott? Fersen svarade:

Bevare Gud! det är högst beklagligt, att sådana
tankar kunnat ett enda ögonhlick få insteg i eders

maj:ts hjerta. Jag har tvärtom hitkommit för att

inherätta de anstalter, rikets ständer till sin egen

säkerhet m,åst vidtaga så skyndsammeligen, att de

icke hunnit invänta eders maj:ts återkomst till staden.

Derefter aflade han en omständlig berättelse om allt,

som förefallit, angifvelserna, undersökningarna och

de häktade personernas namn. Dervid utbrast Adolf

Fredrik: hvad skall jag tro, när jag ser mina vänner
hlifva af ständernas kommissjon fängslade? Fersen

svarade: det är med förvåning, jag hör löparen

Ernst, några under-officerare samt kaptenerna, Pulic

och Stålsvärd, kvilka äro angifna för straffbara

stämplingar, nu erhålla det ärorika namnet af eders

maj:ts yivännem, hvilket jag trodde häldre böra gif-

vas åt trogna undersåtare och rikets ständer. Adolf

Fredrik svarade: ja! jag ser väl, att det går mig
som Karl Stuart; men jag skall försvara mitt lif

intill sista stund. Fersen försäkrade, att ingen hyste

våldsamma eller förrädiska tankar mot konungen,
och efter att slutligen hafva i någon mån lugnat

dennes upprörda sinnen, återvände Fersen till sin

boning. Det var då sent på natten mellan den 22
och 23 Juni.

') Detta namnes ej i hennes egen berättelse, hvllken säger,

att hon under samma tid höll med Brahe en öfverläggning, som
likväl icke ledde till någon bestämdare åtgerd.
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Men konungaparet kunde ej njuta någon hvila,

och omgifningen uppmanade Adolf Fredrik att gå
ned och visa sig för folkmassorna, hvilka då, påstod

man, skulle falla honom till. Han svarade: jacf för
min person är färdig; men företagei är en galen-

skap, så framt jag icTxe åtföljes af någon tropp

krigare. Vill mitt garde gå med, skull det snart
ri>ia sig, hos livem det är, som modet först brister.

l'a försök gick han ock längre fram på natten ned
till vakten ^) och frågade befälhafvaren, en kapten
An rep, om denne ville med sin tropp vara konungen
Joljalciig, och om han hade ammtinition för sitt

manskap; men Anrep gaf på häda frågorna ett ne-
kande svar, och när Adolf Fredrik ville utdela pen-
ningar bland manskapet, hindrades sådant af Anrep.
IJIter detta misslyckade försök afbidade man i ångest

den gryende dagen och dess företeelser -).

' ) ständernas Kommiss. prot. d. 23 Juli säger, att han tvä

uiinger nedgick till vakten, och sökte muta den.

^) Ett vittne sade, att drottningen vid detta tillfälle har

(Icres närvaro pä ett personligen särande sätt förebrått konungen,

;iU han icke ville gå ned och sätta sig i spetsen för de luiss-

;iiij(lc; men hon har sjelf förnekat sani\ingen af denna anklagelse.

' I 1 rsen 2. 2ö4). Se för öfrigt protok. i rådet. Hemliga Ut-

-kdttet och i riksens stunders kommissjon samt dess tryckta

! iriar; — och danska och preuss. min. bref.
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TJUGONDEPORSTA KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

RÄTTEGÅNGEN MOT DE SAMMANSVURNA.

DEN 23 JUNI.

Efter nästan ingen hvila voro konungaparet ocli

dess förnämsta anhängare, Brahe, Hård och Rudbeck,
redan tidigt om morgonen samlade på slottet för

att öfverlägga, om hvad göras borde. Hård, med
understöd af Brahe, föreslog, att hofvet borde genast

resa till Uppsala för att der, enligt förra planen,

höja upprorsfanan, och äfven Adolf Fredrik förkla-

rade sig numera dertiil villig. Men besagde plan

hade varit beräknad på hjelp af Rudbeck, hvilken

såsom öfverste-löjtnant vid Upplands regemente
skulle till hofvets tjenst detsamma uppbåda. Vid

den vändning, sakerna nu tagit, drog han sig dock

tillbaka, och kunde hvarken af konungen eller af

Brahe öfvertalas, och något annat förslag stod ej

heller att uppfinna. Frampå förmiddagen antog ock

saken ett än betänkligare utseende. Af fruktan för

Rosenkammaren hade nämligen Ernst föregående natt

aflaggt flere bekännelser, som voro för Horn så

besvärande, att denne på morgonen d. 23 Juni kal-

lades till förhör inför ständernas kommissjon. I

häpenhet och förvirring aflät han då svar af sådan

beskalTenhet, att sammansvärjningens vidd, vigt och

flere deltagare röjdes, och han sjelf häktades. Detta

injagade skräck hos hela hofpartiet. Stierneld, Kalling

och flere deras kamrater reste till landet, och Rud-
beck ville ej deltaga i flere öfverläggningar. I all-

mänhet blef konungaparet redan nu öfvergifvet af alla

sina förra vänner, utom af Hård, hvilken jemnte hof-
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betjeningen var den ende, som qvarstod vid dess

sida. Men drottningen visade sig ännu oförskräckt

och lärdig till åtskilliga djerlVa tilltag. Cest une
tcrrihle femme *), hörde man Scheffer i sin förvåning

utbrista -).

Brahe stannade i sin boning. Hans grefvinna,

hvilken om några månader skulle skänka honom en

<'irfvinge, bad, jemnte svärfadern Piper, att han måtte
rädda sig med flykten, men fåfängt; och han påstod

också inför dem, att han icke hade någon del i

sammansvärjningen. Hård kom dit, och Hrahe be-

gärde hans mening. Denne rådde honom att stanna;

ty dels skulle Puke icke bekänna på någon bland

dem, dels skulle ständerna icke våga angripa en

man af Brahes börd, samhällsställning och allmänna

anseende. Sistnämnde skäl var mycket lockande för

Brahes stolthet. Grefvinnan förblcf dock lika envis,

och tillböd honom bedjande och knäfallande sina

juveler och dyrbarheter till resemedel; men han

svarade med hårda ord och ledde henne slutligen

ur rummet.
Under dagens lopp blef målet föredraget icke

blott hos Hemliga Utskottet, utan ock hos ständerna,

och väckte öfver allt mycken fiirbittring. Konimis-

sjonen, som föregående natt arbetat till kl. 5 på

morgonen, sammanträdde redati kl. 8 omigen och

fortsatte sina undersökningar hela dagen igenom.

Hemliga Utskottet uppdrog derjemnte åt FriesendoriV

att om sammansvärjningen u|)iisätta en berättelse,

som skulle införas i riksdags-tidningen, och biskop

') Det är eu förfiirlig qvinna.

*) Danska min. bref d. 1*5 Juni 1750 berättar, att d. 23

Juni och pä Hemliga Utskottets begiirjin kom Adolf Kredrik upp

i rädkammareu och lick der höra sig föreläsas de anklagades hc-

kiinuelser; men försiikrade, att han icke hade nilgon kunskap om
ilessa företag. — llJidsprotokollet för samma dag innehäller, att

konungen var en kort stund \\\)\Mi i riidet, men icke livad dii

sades eller förehades, utan blott, att alla utom riksriiden voro

under samtalet utvisade ur rummet.
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Troilius föreslog och man beslöt, att i alla svenska

kyrkor skulle årligen och på midsoninnarsdagen upp-

läsas en tacksägelse för svenska frihetens räddning;

och ennedan sådant denna gång icke hunne ordnas

till nämnde dag, skulle festen i år firas d. 27 Juni.

På förord af Lantingshausen, Hermanson, Friesen-

dorfT och Kierman skulle Schedvin belönas medelst

utnämning till löjtnant, upphöjelse i adligt stånd,

1,000 d. s. m. i handom samt 100,000 d. k. m. till

inköp af ett fideikommiss åt slägten. Adelns och

borgerskapets nattliga patruller fortsattes också hä-

danefter, och ända tills de lifdömde blifvit afrättade.

För att reta och skymfa konungaparet tillät sig

Pechlin att några nätter föra patrullerna ända till

Ulriksdal och att der visa sig utanför slottet; men
Fersen, underrättad härom, afstyrde för framtiden

alla sådana besök i).

DEN 24 JUNI

var midsommarsdagen, på hvilken en stor del af

hufvudstadens innevånare plägade besöka Djurgården

och der förlusta sig. Hofvet beslöt göra på samma
sätt, för att såmedelst ådagalägga ett godt samvetes

glada sinnesförfattning. Men, ehuru Lovisa Ulrika

sökte visa sig modig och äfven var modig, hade

dock sinnesrörelsen varit så häftig, att hon på mor-
gonen samma dag fick tvänne anfall af svimning

eller vanmagt -), och derföre måste låta sig åder.

Lättad och styrkt häraf, åkte hon med hofvet ut

till Djurgården och intog der sin middag med så

bekymmerfri och glad uppsyn, som ingen anledning

till oro förefunnits. Likaså men i ett annat sällskap

deltog äfven Hård i dagens förlustelser.

') Källor se sid. 232.

^) Paiblesse.
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På samma sätt ui)pförde sig också Brahe. Han
hade på sin malmgård. Piperska Muren på Kungs-
holmen, ordnat en stor middags- och aftonhjiidning.

Svärfadern Piper och vännen Ungern Sternherg

manade då omigen till flykt; men han påstod

sig vara oskyldig och vägrade, samt stärktes i sin

inotsträfvighet genom underrättelsen om en dä Iram-

kastad plan att rädda Puke ur fängelset, hvarefter

inan ej skulle hafva tillräckligt hindande vittnen att

mot Brahe uppställa, Sednare på dagen aflade han
i'tt kort besök hos de kungliga, hvilka också de
tädde till flykt, men förgäfves. Vid afskedet greps

han dock af dystra aningar och tog konungens och

drottningens händer, kysste dem och utbrast: clivad

iide jag ock Jionimer att undergå, sJcola likväl deras

iiiaj-.ter finna, att jag uppfört och skall uppfora mig
-om en karl af heder och ära, och såsom den der

ined upprigtigaste vördnad är deras majestäter till-

ijlfven, hvarpä han ryckte sig bort från deras ytter-

ligare böner i).

Medan de andra Stockholms-boarna roade sig,

\oro kommissjonens medlemniar oupphörligt syssel-

satta med rättegängen och dess undersökningar.

I*lanen att befria Puke hade misslyckats; och eme-
ilan hvarken han eller Stålsvärd ville något bekänna,

skulle de underkastas i)inligt förhör. Men vid an-

komsten till Rosenkammaren '-), och när kläderna

skulle aftagas, utbrast Stålsvärd: lifvet är icke sä-

i!((na ])lågor värdt, och döden hlifver ändå förr

(llcr sednare rår lott; jag vill hrkänna ! hvar|)å lian

återfördes till kominissjonen. Puke dcreinot ned-

sänktes i plågorummet och ulhärdadc under tystnad

(lo /i timmar''), hati lofvaf Hård; men dercfter lät

iian föra sig till kommissjonen och hckäiidc Ord-

' ) Kiiligt Lovisa Ulrikas beriiltelsc, Kcrsuns skrifter 2. 1*70.

-) Kiiligt en nunan kiilin skedde första förliiiret i den så

kallade Tjiifkiillaren eller Ilvila llilslen.

-') Andra siiga, att han tre serskildn gSnger dit nedsiinklcs.
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föranden derstädes, Henrik Wrede, skickade genast,

det var kl. 8 på aftonen, till Fersen, som ännu var

på Djurgården, underrättelse om, att Puke och Stål-

svärd allaggt bekännelser, som voro mycket besvä-

rande för Hård. Fersen lät genom väns vänner
genast gifva Hård underrättelse härom, hvarpå denne
smög ur sällskapet och lät ro sig inåt Mälaren, samt
lyckades att genom slägtingar och bekanta komma
undan till Danmark. Vid afresan från Stockholm
sände han till Brahe en papperslapp med de enda
orden: je m'en vais '); vi veta ej, om den kommit
fram 2).

Från hofvet hade Brahe återvändt till sina gäster

på Kungsholmen. Några bland dem upprepade också

nu sina varningar, men förgäfves. Afven en major
Klingspor, underrättad om faran, kom ditridande

och erböd Brahe sin snabbfotade häst för att så

mycket snarare komma undan, men också detta

anbud tillbakavisades. Andtligen kl. 12 på natten

aflägsnade sig gästerna, och Brahe återvände till sin

boning. Men denna blef då genast och på alla sidor

omgifven af soldater och af vaktgörande adelsmän,

borgare och andra ståndspersoner, detta till följe af

Pukes bekännelse och af kommissjonens derpå grun-

dade befallning. Uppskrämd af så hotande företeel-

ser, skickade Brahe efter svärfadern, grefve Piper,

för hvilken han nu andtligen bekände sin delaktighet

i sammansvärjningen, och begärde råd och räddning.

Det var för sent. Under deras samtal inträdde med
åtföljande vakt en löjtnant, som pä befallning af-

hemtade och förde Brahe till ständernas kommissjon,

hvilken ännu icke upplöst sitt sammanträde. Klockan

var då vid pass 3 eller 4 på morgonen ^).

') Jaq reser.

-) Hårds egen långt sednare skrifna berättelse skiljer sig i

några enskildheter från Fersens och de offentliga handlingarnas.

*) Källor som ofvan.
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DEN 25 JUNI.

Förhöret började genast. Vittnesmålen ai' Puke,
Stålsvärd m, fl. voro för Bralie mycket besvärande:

men med oböjlig hårdnackenliet förklarade han dem
alla stridande mot sanningen. Hvad angick kul-

gjutningen på Rydboholm, uppgaf han första afsigten

liafva varit att stöpa hagel till morkuilejagt; men
att, emedan dertill passande gjutformar saknades,

hade man i stället stöpt kulor; och på frågan om
afsigten med dessa sednare, svarade han ena gången,

att de tillverkades för ros skull; en annan gång, att

de skulle tjena till Brahes eget försvar ^). Vid ett

sednare förhör samma dag var han mera nedslagen

och medgörlig, dock på långt när ej till sanningens

fulla erkännande; ty nu föregaf han, att kulorna

stöptes till försvar för konungen, hvilkeii förklarat

sig värnlös i händelse af ett möjligt angrepj) från

ständernas sida 2). Dessa slingringar förvärrade Brahes

sak, och han liksom Horn blcfvo från bevakning i

egna rum flyttade till egentliga fängelser. I dagens

riksdags-tidning intogs ock den förut omtalade, af

FriesendorIT skrifna berättelsen om sammansvärj-

ningen och dess upptakt, af hvilken skrift en livar

kunde tydligen se, att planen gick ut pä konunga-

magtens ökande och gått ut från konungaparet

sjelft, ehuru detta sednare icke med öppna ord

uttalades. Öfvertygelsen om allt detta ökade oviljan

och tillika farhågorna för nya försök. De starka

|)atrulleringarna fortsattes hela natten och arbetet i

ständernas kommissjon både dag och natt.

') Sid. 241.

2) Sländernas koinniiss. piot. il. IT) .Iiini 17f)l). Lovisii

ririka sugur, att IJriihe vid detta tiiifiillL' KitVit Crcut/ O.OOO

pliltar mot löfte, att IVirliöret skulle ledas till fördel för Hralie,

(ich att Creutz behöll penijania, men ieke bjöd till ittt uppfviia

löftet. Fcrsens skrifter 2. 27().
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DEN 26 JUM—U JULI.

Under denna tid fortgick rättegången oafbnitet,

och man upptäckte än flere för hofvet besvärande

omständigheter, och vidtog än flere mot detsamma
rigtade åtgerder. Den 27 Juni sjöng man i hufvud-

stadens kyrkor: O Gud, vi lofve Dig! och uppläste

en tacksägelse för sammansvärjningens upptakt och

för frihetens räddning, och d. 26 och 28 infördes i

riksdags-tidningen ett Hemliga Utskottets protokoll

rörande prinsarnas uppfostran; det ena som det

andra af ett för hofvet ofördelaktigt innehåll. An
strängare undersökningar och åtgerder befarades,

hvarföre drottningen lät uppbränna en mängd af

henne samlade uppsatser och bref.

Emellertid började flere personer och det i begge

lägren att tänka pä möjligheten och nyttan af en

försoning, genom hvilken man kunde förekomma
alla mer svåra och blodiga uppträden. Fersen,

Scheffer, Piper och Rudbeck träffade slutligen med
Adolf Fredrik den öfverenskommelse, att konungen
skulle för att blidka sinnena inlemna till rådet

och ständerna en skrifvelse af följande innehåll.

Genom den vederstyggliga stämpling, som bli/vit

upptäckt, finner jag nu, att den mindre samman-
stämning, som någon gång yppat sig mellan mig
och rådet, har af obetänJd och illasinnadt folk och

under irrigt hegrepip att dcrigenom vinna mitt bifall,

blifvit begagnad som- svepskäl att för egna afsigter

uppväcka oro, buller och uppror. Jag anser mig ock

böra bekänna, att äfven jag sjelf härutinnan sväfvat

i villfarelse. Numera öfvertygad om riksens ständers

rena nit och afsigt mot mig och tnot fäderneslandet,

förklarar jag dock härmedelst, att jag för dem hyser

ett oinskränkt förtroende, hvarjemnte jag lofvar ånyo
och på det heligaste, att jag vill hädanefter ocJi allt

framgent styra riket efter dess besvurna grundlagar
samt anse för min högsta sällhet att återvinna mina
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undersåtares kärlek, livilken torde, genom hradföre-
lupet är, vara förkolnad. Dessa ord, anklagelsen

mot en illasinnad omijifninc, erkännandet af be-
gångna misstag samt utlofvandet al" bättring voro
tillsammans och för tillfället af stor vigt för frihets-

partiet; ty dess åtgerder blefvo derigenom rättfär-

digade. I hopp att kunna dymedelst försona sig

med undersåtarne och kanske rädda Brahe i), lät

dock Adolf Fredrik förmå sig att med egen hand
utskrifva och underskrifva hela uppsatsen -), hvar-
efter den lemnades åt rådet och ständerna.

Drottningen hade högeligen ogillat detta steg,

såsom mycket nedsättande för den konungsliga vär-

digheten. Men, skrifver hon, jar/ ville ej afsiyra
det; ty sådant skulle kanske ådragit min gemål
folkets hat sami hindrat den tilltänkta försoningen
och grefve Brahes räddning. Till bevis på ändradt

tänkesätt började ock konungaparet att till sina

sam(iväm inbjuda herrar af båda partierna, och
drottningen tog så öfver med sig sjelf, att hon vid

dylika tillfällen underhöll samtal också med personer
af andra sidans äsigter ^).

Men försoningen kunde ej genomföras. Orsaken.
|)åstod Lovisa Llrika, rar den, alt, sedan Fcrsen
(I/lockat Adolf Fredrik nyss anförda skrifrelse, be-

gagnade han några svepskäl och undandrog sig

uppfyllandet af del gifna löftet om försoning och

om Brahes räddning. Huruvida frihets-partiet eller

Kersen gifvit någon sådan förbindelse, är dock äiuju

obekant; och måhända har räddnings-löftet, om något

sådant gafs, gällt icke grefve Hralie, ulan blott ko-

nungaparet personligen, och dessa blefvo också

räddade. Fersen säger, att riitta orsaken till för-

') Enligt Lovisa Ulrikns uppj^itt. KcrsiMis skrifter 2. l'.Sl)

Konungens ord om illnsinnail itnujifning kunde likviil i)etnikta>

8om en iinklagelae just mot lirahe och Horn.

2) Daterad d. 28 Juni 1756.
••) Danska min. br. d. 2 .luli 17j(i.



soninpens utoblifvande var allmänhetens iörbittrinfr

mot hofvet och holpartiet, hvilken känsla i dessa

dagar stegrades ända derhän, att man icke ville veta

af någon förlikning, utan ropade efter hämnd och

blod. Orsaken till den just nu mycket ökade oviljan

var följande.

Vi minnas den upprorsskrift *), som Erik Wrangel
lät från Norrge kringsända i de vestra landskapen,

och tillika den åtföljande så kallade dudJcaflen, och

huru båda dessa uppsatser innehöllo flere grofva

osanningar, genom hvilka man sökte locka allmogen

att tåga till Stockholm för att, som det hette, bistå

konungen i dennes strid mot rådet och mot folk-

ombuden. Just när hofpartiets utliggare i lands-

orterna voro sysselsatta med förberedelserna till

resningen, hade från Stockholm till de i J)alarna

tjenstgörande upprors-ledarne Hellberg och Flodelius

kommit underrättelse om, att sammansvärjningen
blifvit upptäckt och Brahe fängslad; huruvida med
underrättelsen också följde någon uppmaning att

påskynda rörelsens utbrott, veta vi ej; blott att den

påskyndades. Hellberg och Flodelius ökade nämligen

sin verksamhet och utspridde på vägar och stigar,

på kyrkbackar och krogar flere hundrade exemplar

af ofvannämnde budkafle, och under många bland

dem företogo de sig att på eget bevåg skrifva föl-

jande rader. Tillägg. Konungen och drottningen

äro arresterade under fyrduhhel vaJct, så att ingen

får tala vid dem. Alla redliga rihsdagsmän inom
alla fyra stånden ligga i Smedjegården, smidda i

bojor. Den socTcen i Dalarna^ som, först går tit

och liommer till Stockholm, får af de häktade her-

rarna 150,000 d. h. ni. och af konungen och drott-

ningen stora timliga fördelar.

Tiden är kort I

Ut! Ut! Ut!-^).

') Sid. 226, 227.

^) Riddarhus, arkiv. Bilag, till adelns prot. d. 14 Juli 1756.
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\agon jäsning började verkligen bland Dal-allmogen
tiirspörjas; men landshöfdingen fick genast under-
rättelse om förhållandet och for till de oroligaste

socknarna och lyckades lugna folket. Han sände

(»ckså genast ett ilbud till Hemliga Utskottet med
underrättelse om förhållandet och med några exem-
plar af upprorsskriften och tillika af budkallen med
dennes sednare påtecknade tillägg.

Hufvudstadens befolkning, redan förut missnöjd

tued drottningen, hade under denna rättegång blifvit

Jin mer uppretad genom bevisen om hetmes många
Ifirsök att omigen locka Adolf Fredrik till löftes-

•>(h edsbrott; — hennes många försök att tillintet-

göra svenska folkets frihet och förbereda ett nytt

.'[ivälde; — likaså genom framläggandet af Hrahes

patroner, hvilka påtagliga bevis om l)iodiga alsigler

nu blifvit uppdykade och under bittra aruiiärkningar

uingo ur hand i hand omkring bland allmänheten; —
likaså genom det förut omtalade ryktet, nämligen att

de sammansvurna ämnade antända J^adugårdslaiidet;

— likaså genom en orimlig, men af många trodd

sägen; nämligen, att drottningen beställt en ho|) dyrkar

liir att låta genom lejda |>ersoner nattetiden öfver-

raska ocli mörda sina motståndare. ()fvan|)å dessa

många aidedningar till ovilja och förbittring, kom lui

med svart på hvitt underrättelsen om, att holjiartiet

genom en mängd utspridda osaniungar sökte till

Stockholms och riksdagens kufvande locka och loda

<ii rå och upprorisk Dal-allmoge, liknande den af

iir ITili; och iivilken skulle troligtvis störa lugnet

och tillåta sig livarj(dianda våldsamheter. Siiuirs-

slämningen hos såviil Stockholms-boarna som folk-

ombuden blef så uppretad, alt en liillkondig för-

soning svårligen kunde genomföras, om man ock

någon sådan verkligen åsyftat. Allmiinheten önskade

tvärtom få se dessa fredsstörare allvarligt stralVade

och trodde, att man ej kuiule skalVa staten och staden

not: säkerhet mot dvlika Iramtida försiik.
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Man hade emellertid gång på gång och i syn-

nerhet nu erfarit, huru det förnämsta skäl, hof-

partiets utliggare hade att till landtfolkets uppretande

begagna, var den i olika skiftningar kringspridda

uppgiften, att rådet och ständerna hade förtryckt,

eller misshandlat, eller fängslat konungaparet och
tillämnade dess afsättning. Med anledning häraf

öfvertalade man Adolf Fredrik att underteckna och

utfärda en allmän kungörelse, i hvilken han till-

kännagaf, att de nu upptäckta stämplingarna inneburo

förderiliga anslag mot riket, mot grundlagen ocli

mot undersåtarnes trygghet och välfärd; men att

deremot ryktena om skadliga anläggningar mot ko-
nungens person voro ogrundade, och att tvärtom

rikets innevånare nu som alltid visat sin lagliga

öfverhet kärlek och trohet. Genom denna öppna
kungörelse, detta Adolf Fredriks eget erkännande ^)

hade man beröfvat hofpartiet ett bland de verk-

sammaste medel, det hitintills haft, till menigheternas

uppeggande mot frihets-partiet och mot det fria

statsskicket.

Brahe bibehöll emellertid sin tystnad i afseende

på många sammansvärjningens vigtigare omständig-

heter, i synnerhet dem, som rörde konungaparet.

Hans ihärdighet härutinnan, i vissa fall berömvärd,

väckte dock under nu rådande sinnesstämning myc-
ken harm, hvarföre ock preste-, borgare- och bonde-
stånden, anförda af Creutz '-), ville sända honom till

Rosenkammaren. Det lyckades väl Fersen att afböja

denna åtgerd; men kommissjonen uppmanade Brahe

att ej längre genom slingringar eller halfsanna be-

rättelser spilla tiden utan besinna, att man hade

också andra medel till sanningens upptäckande.

Denna hotelse jemnte kunskapen om Dal-upprorets

misslyckande och om allmänhetens förbittring bröt

') Dater. d. 9 Juli 1756.

^) Fersens skrifter 2. 120.
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-slutligen den i sig sjelf svage mannens motstånd,

»cli han inlemnade en lång ocli skriftlig bekän-
nelse af följande hufvudsakliga innehåll. Jag vill,

s;l började han, jag vill nu gifva Gudi Uran ocJi

^ickänna sanningen; ty jag l<an ej Icomma till någon
sinnesro, förr än jag genom en tipprigtig bekännelse

rensat mitt samvete och hedt Gud om förlätelse. Han
iiad tillika kommissjonen ursäkta hans länge fortsatta

lirtigande af flere vigtiga förhållanden, och begärde,

;itt hans förut gjorda berättelser mätte ur protokollen

Ml strykas, hvaremot han erkände mänaa uppgifter,

-om han hittills förnekat. Med bristande hjerta,

•i Ilade han, erJcänner jag nu, att blind lärlcJc till

hans niaj:t konungen samt partiandans inbillning,

tit lian sväfvade i fara, hafva bragt mig till åf-

rder, stridande mot rikets lag och vådliga for
indernas frihet. Efter att hafva ytterligare lemnat

iizra enskilda uppgifter härom, slutade han: jag

ijbeder nu dessa mina brott och lägger min hustru

"ch mina barn i kommissjonens sköte och tackar

(lud, som gifvit mig nåd att bekänna sanningen ').

' )ch likväl var bekännelsen ännu icke fullständig;

af trohet mot konungaparet och tillgifvenhct för

onungen förteg han ännu åtskilliga drai:. som när-

mare rörde dessas personer. Deremot bekände han

Il mängd enskildheter, som med hänsyn till honom
jelf voro så upplysande och ofördelaktiga, att nu-

mera ingenting hindrade afkunnandet af en slulliu'

dom.

Men dervid yppade sig en ganska kinkig

imiständighet. liekännelserna inlor kommissjonen

\oro besvärande, icke blott lor de fiirst an-

klagade, utan ock för en mängd andra personer.

några stående tändigen högt, t. ex. öf\erstartiii

Stierneld och Kalling. öfverste-löjtnanten Umlbfrk

') Stiindernri'» Kommisi. prot. ti. '^ .liili I7.'>li.

Fryxelh Ber. XXXIX.
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samt llere högre ämbetsmän vid holvet, och hka-

ledes lör mänga lägre ståndspersoner samt bönder,

hvilka mottagit penningar och lolVat bistånd. Alla

dessas lagförande skulle upptaga mycken tid, väcka

mycken oro, föranleda många stränga, kanske blodiga

bestraflningar, samt flerestädes efterlemna förbitt-

rande känslor af hat och hämnd. Så vidt skon-

samhet kunde stå tillsammans med statens betryg-

gande, önskade fördenskull Fersen att öå mycket
möjligt förkorta rättegången samt minska antalet af

dess ofler och strängheten af dess domar, hvilket

för öfrigt låg i hans lynne, som gerna undvek
ytterligheter. För frihets-partiets ledare, deras van-

liga mötesplats var hos Fersens svåger, Lantings-

hausen, föreslog han ock, att man icke skulle till

handläggning upptaga alla de gjorda angifvelserna,

utan inskränka undersökningar och straff till så få

som möjligt. I detta hänseende uttalades dock

tvänne helt olika åsigter. Den strängare, förordad

af Creutz, Ehrensvärd och Pechlin, ville gå i botten

med saken och utan skonsmål låta alla gröfre stats-

brottslingars hufvud falla, om de ock stege till ett

antal af hundrade, ja äfven om det gällde sjelfva

drottningen. På andra sidan stodo Fersen, Fredrik

Gyllenborg, Halenius, Hermanson, Kaulbars, Lan-
tingshausen, Schauw samt sjelfva åklagaren Renhorn.

Dessa herrar anmärkte, att, om också de uppretade

massorna i dag fordrade blod, och mycket blod,

skulle likväl denna önskan, om den tillfredsställdes,

snart efterföljas af andra känslor; nämligen af med-
ömkan och ursäkter för offren, och af bittert klander

mot deras domare, hvilka man skulle anklaga för

onödig stränghet och hejdlös hämndlystnad o. s. v.,

och att så många politiska oflers minne skulle länge

efteråt spöka oroande kring i landet. Slutligen'^kom

man öfverens om, att icke taga flere hufvud än de
fyra förnämsta ledarnes Brahes, Horns, Pukes och

Stålsvärds, samt fyra de verksammaste handtlangarnes,
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•ch som sådana antog man Christiernin, Ernst,
Kscholin och Mo/eliusi). Härom fingo de förnämsta
ledarne inom kommissjonen underrättelse, jemnte
uppmaning att så mycket möjligt påskynda rätte-

prången 2).

TJUaONDEANDRA KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

DOMEN ÖFVER DE SAMMANSVURNA.

I enlighet med nämnde föreskrifter påskyndade
kommissjonen sina arbeten, och d. 9 Juli blef inför

'ippna dörrar uppläst den allmänna åklagarens

slutpåstående mot ofvannämnde åtta personer '^).

Sedan derefter innehållet blifvit under några dagar

-Tanskadt af kommissjonens medlemmar, samman-
trädde man d. 15 Juli till afkunnande af slutlig dom.
Oen blef af bonden Jakob Larsson från Lidetorp i

Wermland förestafvad medelst ett skriftligt anfö-

rande, i hyilket han dömde alla åtta från lil, ära

«>eh gods, och i detta utlåtande instämde utan un-

dantag alla kommissjonens öfriga medlemmar. På

eftermiddagen justerades protokollet, och dagen derpå

• ller d. IG Juli blef det för öppna dörrar uppläst,

också för de anklagade, hvilka voro personligen till-

städes *). Doraen skulle genast underställas de i

^ista hand afgörande ständerna.

') Afven du boitrymda lifnarna Härd ocb Wraiigul liksom

suhlefelt dömdes till döden.

-) Danska och prcuss. min. href mimt protokoll i rSdet,

Ik-mliga UtHkottet ocli rikseus stimdeis kommisMJoii.

^) En nionde var i frSgu, men lians mfil uppsköts.

*) Stundernas Kommiss. prot. d. 15, Jt> .luli 1750.
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En sådan utgång, ehuru al de flesta förutsedd,

störtade liofvet och i synnerhet Lovisa Ulrika i

djupaste förtviflan. Hon täniite på att med våld

eller list befria Brahe och Horn; men man hade

flyttat dem till nya än säkrare fängelserum, och

bevakningen var alltför talrik, välordnad och pä-

passlig. Hon tillkallade sina mägtigaste motståndare

inom rådet, Ekeblad, Höpken, Palmstierna och äfveii

Wrede, och lofvade, att konungens beslut skulle

hädanefter alltid öfverensstämma med rådets och

folkets önskningar, hvaremot hon besvor dem att

rädda de nämnde två herrarna. Men riksråden sva-

rade, att de dertill icke egde någon magt; emedan

saken numera berodde endast af ständerna. Hon
tillkallade då dessas ordförande, landtmarskalken,

den mägtige Fersen. Denne fann henne i bedröfligt

tillstånd, ansigtet vanställdt af tårar och sorg och

rösten så qväfd af suckar och grät, att hon i början

knappt kunde tala. Slutligen utbrast hon i de be-

vekligaste böner; nämligen, att Fersen mätte ställa

så till, att Brahe och Horn förskonades, åtminstone

till lifvet. Fersen ville icke bedraga henne med
falska förhoppningar, utan förklarade, att hela riJcs-

dagen, hela SiocJiholm, ja t. o. m. de sammansvur-
nes fordna vänner ropadepå straff utan försköning;

och att i denna stund skulle ingen dödlig kunna
rädda de två herrarnas lif. — — Jag tackar för
eder uptprigtighei, svarade drottningen, och tror aff

det i sjelfva verket är, såsom ni säger ^). Hon fort-

') Detta enligt Fersens berättelse, Fersens skrift. 2. 124.

Enligt drottningens, s. st. 283, sade han, att nämnde herrar, om
de också af riksdagen befriades, skulle dock af den uppretade me-

nigheten sönderrifvas ; hvarpå drottningen genmälte, att hon tvärtom

trodde, det menighetens högsta ör.skan vore just de anklagades

befrielse. — Danska sändebudet skref dock d. 9 Juli: man tror

några domare mutade till fördel för Brahe; mer det är fåfängt,

ty allmänhetens hat vill nödvändigt se blodet af denne lugnets för-

störare. Preussiska sändebudet skref likaledes d. 13 Juli: Jag

måste till rådsherrarnas beröm säga, att de visa mycken återhåll-
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satte likväl sina bemödanden oafbrutet och ifrigt.

At Brahes farligaste fiende Pechlin bods, säger man,
10,000 R:dr, om han kunde hos prester, borgare och
liönder utverka någon lindring, men han alVisade pen-
ningarna och vidhöll sin äsigt. At Erland Broman
eais för samma ändamål 6,000 dukater i), och han

tog emot penningarna, men uträttade ingenting'-).

A sin sida voro Brahe sjelf och hans slägtingar

mycket verksamma och inskickade till ständerna

bevekliga böneskrifter, bland hvilka den från hans
grefvinna var uppsatt af Dalin. Afven från Horn
och flere andra medanklagade inlemnades dylika

nåde-ansökningar, ödmjuka, stundom rörande; men
stundom, älven i denna belägenhet, nedlåtande sig

till smicker, svepskäl och falska undskyllningar.

Den 17 Juli förekom målet hos adeln. När
kommissionens utslag höll på att till ståndets känne-
dom uppläsas, inkom bud, att några personer stodo

utanför dörren och begärde tala vid Fersen; det

var grefvinnan Brahe, åtföljd af tlere sina slägtingar,

alla i djup sorgdrägt. När Fersen kom ut, föll hon
[lä knä och anhöll för sig och sitt sällskap om til-

låtelse att få inför ridderskapet och adeln bedja om
nåd för sin olycklige make. Betagen af rörelse fiill

också Fersen på knä och lyfte grefvinnan upp samt
lofvade inför adeln framställa hennes begäran. Han

nmhet och önskade hjelpa Brahe; men massorna skulle <'<( bli/va

högst förhitlrade, och om en skonas, måste alla skonas; och i den

•^cdnare uppsatta riksdags-relationen skref han : rådets ledare hade

l.nnskt velat rådda Brahe, men alhnånketens förbittring (aiiimosité)

('()• alltför häftig.

') Fersen siiger 20,000.

^) Uppgifterna om dessa mutor iiro af drottningen. Fersens

skrift. 2. 288. Voltemat beriittar, att biskop Halenius mottog

T),000 (dukater r'), men dock arbetade mot Brahe; — att man böd

(lenningar ilt biskop Troilius, men att denne tillbakavisade dem;
— att man böd 2- eller 3,000 dal. åt Olof Håkansson, och ntt

ilenne i början afböjde, men sedermera mottog summan : dock

utan att friilsa Brahe.
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gjorde så ock; men ståndet gaf ett afböjande svar

och beslöt att först till slut afhöra uppläsandet af

komrnissjonens dom, och att sedermera taga den

och alla böneskrifterna i öfvervägande. I allmänhet

hade också sinnesstämningen blifvit så uppretad eller

uppskrämd, att just de sammansvurnes fordna vänner

voro i dessas fördömande nästan ifrigare än någon

annan; naturligtvis för att från sig afleda alla miss-

tankar om delaktighet i företaget. Sedan detta svar

blifvit af Fersen meddeladt, aflägsnade sig grefvinnan

och hennes sällskap, hvarpå Fersen vände tillbaka i)

till riddarhus-salen. När nu derstädes domen och

nåde-ansökningarna hunnit uppläsas, erinrade Fersen

om grefvinnan Brahes tårar och böneskrift; men
ingen anmälde sig att tala, ehuru flere Brahes och

Horns fordna vänner voro tillstädes. Fersen dröjde

ännu, gaf ännu en stunds betänketid; men när ingen

enda röst höjdes 2), framställde han ändtligen pro-

positionen: bifaller ridderslcapef och adeln rihsens

ständers Jcommissjons dom? hvilken fråga med all-

mänt ^a/ besvarades. Klubban föll, och dermed var

målet i detta stånd afgjordt.

Grefvinnan Brahe, åtföljd af samma omgifning.

infann sig derefter i preste-ståndet på lika sätt som
hos adeln; men betagen af gråt och snyftningar.

mägtade hon icke sjelf föra ordet. Detta skedde i

stället af hennes fader, hvilken bland annat erinrade

presterna om psalmens ord:

') Stundom upprepas den sägen, att i det vid Stora Nygatan

belägna hus, till hvilket Ax. lersen d. y. år 1810 fåfängt tog

sin tillflykt undan folkhopens raseri, hade hans far Ax. Fersen

d. ä. år 1756 tillbakavisat den olyckliga grefvinnan Brahe och

hennes böner. Huru ogrundad denna Nemesis-berättelse är, ses

af ofvanstående rader.

*) Uppträdet är tecknadt enligt Fersens ord; men hans be-

rättelse om dröjsmålet, betänketiden, bekräftas också af danska

ministerns bref d. 20 Juli 1756, och likaså af ett orubriceradt

i gyllenborgska samlingen på Ekebyhof befintligt folio-manuscript.

der det berättas, att Fersen, då han slutligen lät klubban falla,

sade helt misslynt: jat] kan ingeritmg mer girra.
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Bin stränga rätt

Af nåd förgät ^)t

Men alla böner voro fruktlösa, och det berättas -),

att Pechlin hade med döden hotat hvarje preste-

ståndcts ledamot, som vågade tala för mildrintr.

Några vågade det likväl, men utan framgång. Bi-

skoparna Troilius och Halenius förklarade nämligen,

att de visserligen häldst velat rösta för lindring;

men att man å andra sidan måste se pä statens

bästa och säkerhet, hvarjemnte det anmärktes, att,

om Brahe skonades, måste ock de andra skonas;

och slutet blef, att preste-ståndet stadfästade kom-
missjonens utslag. På ungefär samma sätt lärer det

hafva tillgått i borgare- och bonde-stånden. På det

förra stället talade Boberg och Cervin för lindring,

men förgäfves; och äfven dessa båda stånd bekräf-

tade dödsdomarna. Dagen derpå flyttade hofvct ut

till Ulriksdal •'), och dagen derefter eller d. 19 .hili

blef ett utdrag ur kommissjonens nu af ständerna

stadfästade utslag jemnte dess vigtigaste domskäl i

riksdags-tidningen infördt*).

') Psalmbok af ar IGO.") N:o 253. .'{. Psalmbok af ar 1810
N:o 187. 3.

^) 1 Voltcmats anekdoter.
•'') Lovisa Ulrika berättar, att man i början ämnat tillställa

afrättningen pa Norrmalmstorg och midt framför konungaparcts

ögon; — att det var endast med svårighet nian tilliit hofvet lemna
staden; — att vid dess afresa var på slotts-borggården och pä
Norrmalmstorg församlad en myckenhet menniskor, hvilka med
tårade ögon och upplyftade händer tillkiinnagafvo sitt deltagande

och sin tillgifvenhct för hofvet; — likaså att hon, utkommen till

lustslottet, gjorde ännu ett räddnings-försök, låtande nämligen

Dalin i grefvinnau Urahes namn uppsätta en anhållan, att ko-

nungen sjelf måtte åtaga sig den olycklige makens sak; — att Adolf

Fredrik också till rådet inlcinnade en skrifvelse, i hvilken han

förklarade sig vilja denna gång göra bruk af majestätets rättighe(

att gifva nåd; men att skrifvelsen icke blef af rådet mottagen.

(Ferseus skrifter 2. 290, 291).

*) Protok. i preste-ståndet och i riksens ständers kommissjou
samt danska och preuss. min. bref.
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TJUGONDETREDJE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

DÖDSDOMARNAS VERKSTÄLLANDE.

De nu stadtästade domarna skulle så fort möj-
ligt gå i verkställighet. Hur mellantiden af de lif-

dömde användes, känna vi ej, utom för Horn och
Rrahe. Den förre sträfvade i det längsta mot döds-
tankarna, men måste foga sig. Om hans dåvarande
tänkesätt mot hofvet finnas två olika berättelser.

Drottningens egen är af följande innehåll. Horn
sände sin Mgtfacler Schröder ^) till lonungaparet
med varma tacksägelser för all visad nåd och med
anhållan om drottningens tillgift, ifall han under
förhören yttrat något för henne ofördelalctigt. Hon
beviljade bönen, men begärde deremot, att han skulle

öppet förklara, huruvida hon haft eller 'cke haft

någon delaktighet i det pöbelupplopp, som löparen
Ernst skulle anställa; hon ville nämligen få ådaga-
laggdt, att hon alltid tänkt för högt för att uppen-
bara sig för folk af sådan klass och art, utan
dertill valt personer, som bättre svarat mot hennes
ära (gioire) ocli höghet. Berpå har också Horn i

flere vittnes närvaro frikänt henne från nämnde
beskyllning'^). Enligt en annan berättelse har Horn
kort före sin död bedt bigffadcrn helsa drottningen,

att det var för hennes skull, som Horn måste gå
till stupstocken; men att han bad Gud icke på hen-

nes person utkräfva någon hämnd. Han besvor

henne dock, att gå in i sig sjelf och öfvergifva sina

') Fersen 2. 128 säger att Horcs bigtfader var öfver-hof-

predikanten Lutkeman.
2) Fersens skrifter 2. 292, 293.
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förslaget' mot riiets frihet samt bedja Gud om tillgift

för all den hlodsutgjutelse, lion förorsaJcat ^).

Om Brahe har man fullständigare och säkrare

underrättelser. Han valde till bigtfader prosten i

Husby Magnus Troilius, en för ämbetsgåfvor och

kristligt sinnelag mycket aktad prestman, hvilken

också med framgång ledde honom till de allvarligare

tankar, som tilliallet kräfde. Den 16 Juli uppsatte

Brahe till sin son Per -) en så kallad instruktion

eller testamente, hvari han med ord af det djupaste

allvar och den varmaste kärlek uppmanade denne
till gudsfruktan, ödmjukhet, rättrådighet och sam-
vetsgrann upprigtighet. Ytterligare lästes der: var
män om lag och frihet! sök icke öfverhttens för-
troende, utan besinna, huru din fader halkat i hof-

trapporna ! träng dig icke fram att blifoa en obuden
rådgifiare! och, i händelse öfvcrheten begär din

mening, så hänvisa till don, som lagliga rådgifvare

äro^)! Sedan dödsdomen blifvit fastställd och allt

hopp om räddning försvunnit, fattades Brahe af än

djupare och allvarligare känslor och af en liilig

åstundan, dels att medelst bekännanile af hela san-

ningen försona sina förra osanningar, och dels att

genom upprigtig varning för framtida stämplingar

mot fäderneslandet försona dem, i hvilka han sjelf

förut deltagit; och härvid har han troligen tänkt på
de faror, som alltjemnt hotade från I.ovisa I Irikas

sida, hvilkens planer och sinnelag han lärt i grunden
känna. Den lU Juli*) eller fyra dagar förr, än döds-

') Asseburge lefverne af Viirnhagen v. Ense, sid 89.

^) Var (1.^ hans eiida barn, men dog 1771. Först etter

faderns död föddes sonen ^lagnus Fredrik, stamfadern för de

sednare grefvarna Hrahe.

^) Nilgra hafva inisstiiukt äktlicten af denna nppsats. Men
den vitsordas af sSviil Fersens, enkans och drottningens intyg

(Fersens skrifter 2. 294), som af den omstiiudigheten, att den

genast b)ef shsom äkta tryckt och försedd med censor Oehlreichs

iinprimatur.

*) Riksens stiinders kommiss. prot. för samma dag.
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domen skulle verkställas, adade lian i sådan afsigt

inför ständernas kommissjon en ny bekännelse, i

hvilkcn han omtalade llero drag, som han dittills

lörtegat, men hvilka kunde och borde tjena til i

varning mot nya tilltag af en personlighet, sådan

som drottningens. Det var nu, som han omtalade

några hennes af oss redan berättade förslag; näm-
ligen, att Adolf Fredrik skulle från Ulriksdal rida

in till Stockholm och i spetsen för tropparna till-

intetgöra rådets och ständernas magt; — likaså, att

vid eldsvådan på slottet hon sjelf skulle gå ned till

de på borggården samlade massorna och leda dem
till rörelser i samma rigtning; — likaså, att hon

just nu ämnade underhandla med England för att

erhålla dess hjelp till genomdrifvandet af sina gamla

planer. Dessa Brahes sista uppgifter samt några

likartade af Horn blefvo sedermera de svåraste an-

klagelse-punkterna mot nämnde drottning ^). Med
samma upprigtighet insåg och bekände han numera
sitt eget brott mot grundlagen, mot sanningen, mot
fäderneslandet. Icke en utan flere gånger sade han:

jag lider det mina gerningar värde äro; och en

annan gång: man gräfver en grop åt en annan,
men faller sjelf deri; och på en ruta i fängelse-

fönstret inristade han orden: Justitia Dei punitiva-).

Några hafva velat tolka inskriften såsom ett uttryck

af bitterhet och hämndlystnad; men i hans dåva-

rande sinnesstämning var det snarare ett ödmjukt

') Lovisa Ulrika antyder i dunkla ordalag, att frihets-partiet

eller ständernas kommissjon genom hemliga medel aftvungit Brahe
en skrift, hvars innehåll hon likväl icke angifver (Fersens skrift.

2. 29i). Hon tyckes ock stundom hafva förblandat hans testa-

mente med hans sista bekännelse. Preussiska sändebudet Solms
i sin berättelse om riksdagen 1756 säger, att Brahe bekant saker,

som voro af ett för hofvet förskräckligt innehåll, och omtalar

tillika, huru ryktet ville veta, att han förbannat hofvet eller drott-

ningen.

2) Gucfs straffande rättvisa. Rntaa förvaras ännu på Sko-

kloster.
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erkännande al" rättvisan i det stratT, det missöde,

som nu drabbat honom sjelf, men hvilket han
sökt bereda åt sina motståndare. Hans sista

dagar fläckades icke genom något enda drag af

hämndlystnad ^), Tvärtom. Han skickade ^n bikt-

fader till Fersen med helsningar och tacksägelser

för de goda råd, denne gifvit, men hvilka Brahe
till sin olycka icke följt; och vid flere tillfällen upp-
manade han de sina att afstå från all tanke på
hämnd, och denna sin försoning med Gud och men-
niskor stadfästade han genom att i sitt fängelse tvä

serskilda gånger begå nattvarden; den sista några

timmar, innan han fördes till afrättsplatsen. Sedan
den högtidliga andakt-förrättningen blifvit afslutad.

ingick han i ett samtal med Troilius, men tvär-

tystnade helt hastigt. Efter några ögonblicks uppe-
håll utbrast han: Du milde Gud! huru stor är icl c

din nåd! Derefter vände han sig till biktfadern

och sade: min liara Troilius! han någonting vara

så stort, som Guds nåd? Han tager fatt på en

man, som i trettio år lupit på syndens väg, om-
vänder honom inom en månad, förlåter honom alla

hans synder och gör honom i dag evinncrligcn salig.

Till den psalm, som vid afrättningen skulle sjungas,

valde han: Jesus allt mitt goda är. Andra versen

deraf börjar med dessa ord:

Jag €j frågar efter gull,

Efter höghet och stor ära.

Gull ej annat är än mull,

Få sin höghet rättsligt bära;

och Bralie föreskref nu, att när dentja vers begynte

sjungas, just då skulle han få nedböja sitt hufvud

till sista afskedet från den verldsliga äran och höu-

') Preussiska ministerns i ofvanstående not införda beriitteJto

om Brahes förbannelser öfver drottningen tyckes hafva hvilal

blott pd ett lÖ!it rykte.
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heten. När sedan uppbrdtts-timmen slog, och vakt-

mästaren öppnade fängelsedörren, sade Brahe: na
sänder Herren bud efter mig. Han går sjelf emot

mig, ocli jag går mot Honom. Under vägen till af-

rättsplatsen uttalade han med frimodighet och värma
sina välönskningar öfver de kringströmmande folk-

massorna, och vid förbifarten af sitt eget hus lika-

ledes sin välsignelse öfver den efterlefvande makan.
Det var d. 23 Juli, som han och hans tre

främsta olyckskamrater skulle undergå sitt straff",

och man hade dertill utsett en öppen plats framför

Riddarholms-kyrkan. Till lugnets upprätthållande

voro llere kanoner och 600 soldater på stället,

hvarjemnte för yttermera säkerhets skull Pechlin

ditfört 150 frivilliga adelsmän, ifall, som en och

annan fruktade, drottningen skulle genom pöbein

söka tillställa något upplopp. Men minsta tecken

dertill spordes ej. Liksom under hela rättegången,

så ådagalade Stockholms befolkning äfven denna dag

ett orubbligt lugn. Alla kringliggande fönster, gluggar

och tak voro deremot fullsatta med menniskor, bland

hvilka man såg många Horns och Brahes fordna

vänner. Man frågade en sådan, Anders Wrangel,

hur han kunde hafva hjerta att beskåda sin vän

Brahes blodiga död. Wrangel svarade: när min vän

förråder sitt fosterland, är jag färdig att sjelfföra
bilan. Samma tänkesätt uttalades ock af andra hof-

partiets fordna anhängare.

Nu ankommo fångarna, och Horn leddes först

upp till stupstocken. Han var försagd och tillika

så ovillig, att presterna blott med möda kunde förmå

honom nedböja hufvudet; och han uppreste det ge-

nast omigen. Befälhafvande officeren sade honom
likväl, det ingen nåd vore att förvänta, hvarpå Horn
svarade: jag begär ingen annan nåd än af Gud,
men jag vill ännu göra till honom en bön; den han

ock tillsammans med presterna andäktigt förrättade,

hvarefter han böjde sitt hufvud, och dödshugget fö!l.
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Efter honom kom Bralie, nu liksom förut lugn,

förtröstansfull och frimodig. Med hög och stadig

röst talade han till de kringstående, läste sina böner
och deltog i sjungandet af den föreslagna psalmens
första vers. Vid begynnelsen af den andra blottade

han hufvud och hals, drog sedan en mössa öfver

ögonen och utropade med stark och hög röst: Fader!
jag hcfailer min anda i Dina händer! hvarpå han
lade sig ned och mottog dödshugget.

Efter honom uj)pträdde Stålsvärd, och med en

viss ifver och häftighet. Utan att låna någon upp-
märksamhet åt presternas ord, kastade han sin hatt

i gatan och ilade till stupstocken.

Sist kom Puke, hvilken med orubbligt lugn och

litan att ens skifta färg gick döden till möte.

Tre dagar derefter oller d. 26 Juli blefvo |»å

samma sätt och ställe Christiernin, Ernst, Escholin

och Mozelius afrättade. Slägtingarne fmgo bortföra

(»cii begrafva alla de döda kropparna, och ej lång

tid derefter återskänktes åt arfvingarna de egodelar,

domsluten anslagit åt staten.

Under tiden för dessa afrättningar uppehöll sig

hofvet på Ulriksdal, ensamt, öfvergifvet och sjelft

afböjande alla besök, och i hvilken sinnesstämnim;,

kan en hvar lätt föreställa sig.

Snart och mångenstädes började man klandra

strängheten, blodsutgjutelsen och följaktligen älven

frihets-partiets ledare; deribland också Tessin, och

derföre, att denne icke räddat de olyckliga. Svaret låg

nära till hands, de kunde näppeligen räddas; och dess-

utom, hette det: hrcm sJcnlle liafva räddat Tessin,

ifall liofpariiets anläciyningar falt franxjän;)'^ Många
trodde verkligen, att i sådan hiindelse llere frihets-

partiets förnämsta män hade blil\it uppotlrade; om icke

af hofpartiets ledare, dock af do råa massor och vilda

handtlangare, man nödgats lössläppa och använda.

Genom nyss beskrifna afrättningar hade hof-

partiets förnämsta ledare blifvit undanröjda och de
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ölriga skrämda och skingrade, så att man hädan-
efter icke behölde frukta något upprer. De starka

hittills utsända nattpatrullerna af adel och borger-

skap blefvo följaktligen aflysta, och hufvudstadens

säkerhet anförtrodd åt blott dess vanliga bevakning.

Rättegången med de öfriga deltagarne i samman-
svärjningen varade dock ännu länge nog, och först

framuti Oktober föllo de sista utslagen, bland hvilka

några lydde äfven på lifvets förlust. Man har be-

räknat, att de, som för bondupploppet i November
1755 och för upprorsplanen i Juni J756 blifvit lag-

förda och till lindrigare eller hårdare straff fällda,

stego till ett antal af mellan 60 och 70 personer i).

TJUGONDEFJERDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

EFTERR.4KN1NGEN MED DROTTNING LOVISA ULRIKA.

Som berättadt är, hade Lovisa Ulrika redan i

flere är varit föremål för en stor del af svenska

folkets ovilja, och under närvarande riksmöte blifvit

det än mer, och till en högst betänklig grad; ty

man visste ganska väl, att ingen annan än hon varit

upphofvet till de många oroande och olagliga upp-
träden, som stört lugnet, hotat statsförfattningen, och
nu kostat många personers frihet, välfärd eller lif.

I såväl riksdags-handlingar som andra skrifter från

denna tid omtalas ock ganska ofta, huru allmänheten
var högeligen förbittrad mot hennes person.

Hon sjelf deremot har i sina efterlemnade an-

teckningar låtit förstå, att menigheterna såväl i lands-

') Hemliga Utskottets och ständernas kommissjons prot.
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orterna som huivudstaden voro henne tillgifna ^),

och Adolf Fredrik sade sig omöjligen kunna tit-

grunda, livad orsaJc ständerna hade till det mot
henne visade missnöjet -), och han påstod, att drott-

ningen kunde med lugn motse Guds och efterverldens

dom. Dessa konungaparets uppgifter äro rakt stri-

dande mot ständernas, d. v. s. det rådande frihets-

partiets. Båda sidorna kunna dock misstänkas för

vald. Vi vilja fördenskull höra huru personer,

stående utanför de egentliga partierna, hafva bedömt
saken.

Danska ministern, han lutade dock till frihets-

männen, hade hela tiden bortåt ogillat Lovisa Ulrikas

uppförande. Under nu pågående brytning har han
för regeringen i Köpenhamn beskrifvit förhållandet

med följande ord : alla äro öfvertygade om drott-

ningens brottslighet, och jag Jean ej dölja för eders

inaj:t, att hon lätt kan bli/va mycket olycklig. 3Ian
tänker på att återskicka henne till Preussen; och

om ej rådet lugnade ungdomens häftighet, skulle

hon blifva formligen inrccklad i grefve Brahes
rättegång •*). En vecka efteråt och i ett bref till

danska utrikes ministern hette det: man hur fått

hit trettio exemplar af den i Dalarna kringskickade

upprorsskriften. Allmänheten är högeligen uppbragt
och talar om att afsäita konungen och bortskicka

drottningen'^). Straxt derefter berättade han åter om
samma skrifter, om deras mänga och grofva osanningar,

om deras afsigt att locka dalkarlarna till ett tåg mot
huivudstaden, och om Stockholms-boarnas häftiga för-

bittring öfver så det ena som andra. l)rultningen,

tillade han, hatad redan förut, hotas nu af en för-

färlig storm. Kanske slutas det icke ens med ko-

') Se t. ex. sid. 1>03.

^) Arkivet på Sjöholm, en buiult IiiiikH. in folio. En njJi)-

sats troligen af A. .T. v. Höpkcu.
3) Den ti Juli 175ti.

^) Den 13 Juli 17r)ti.
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nungens afsättning och hennes eget hortsJcicJiande.

Jag försäkrar eders excellens, att mina ord icJce

äro blotta gissningar, utan att man han ränta allt

af detta uppretade och i sin vrede förfärliga folk.

Rådsherrarna och grefve Fersen ni. fl. söJca lugna

sinnena och jemnlca så, att konungen får behålla

sin värdighet, dock med bundna Itänder. Men de

erkänna öjypet, hur svårt det är att tygla ungdomens
häftighet och ständernas vrede.

Preussiska ministern borde väl hafva hitat till

fördel för sin konungs syster; men också han hade,

som vi minnas, hela tiden bortåt klandrat hennes upj)-

förande. Redan under det stämpiingarna inom bonde-
ståndet fortgingo, skref han till sin regering, att

svenska hofvet begick fel på fel i), och sedermera
ogillade han likaledes drottningens behandling af

juvelsaken. Om följderna af alla upprors-förslagen

och af det tillämnade dalkarlståget skref han: raseriet

mot drottningen är både allmänt och häftigt, och

ungdomen, som inbillar sig vara en kommg öfver

alla suveräner, och i synnerhet öfver den härva-
rande, ropar på fängelse eller på landsflykt o. s. v."-).

Motsägelserna mellan dessa och konungaparets
egna uppgifter torde, ehuru mycket bjerta, likväl

kunna till en viss grad förklaras. Säkert funnos
många personer, som icke af lycksökeri, utan af

verklig och varm öfvertygelse hyllade hofpartiets

åsigter, och som vågade visa sådana sina tänkesätt

och som ville dermed glädja sin drottning. Men
lika säkert är ock, att ojemnförligt största delen af

dem, som närmare kände förhållandet, var mot henne
högeligen uppbragt.

Förbittringen hade dock i början svårt att finna

något lagligt skäl till angrepp mot hennes person.

') Den 14 Nov. 1755.
^) Preuss. ministern grefve Solms's berättelse om riksdagen

1755—1756, i Stats-arkive"t i Berlin.
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Ehuru mycket djerf och tilltagsen, hade hon likväl

härutiiuian iakttagit mycken försigtighet och så litet

som möjligt blottställt sin egen person, utan i stället

begagnat som sina handtlangare konungen samt
Brahe, Horn, Hård och Wrafigel, livilka i\u^o mot-
taga och verkställa hennes föreskrifter. Detta kom
likväl icke blott af försigtighet, utan älven och kanske

än mer af stolthet. Med sammansvärjningens lägre

stående personligheter, t. o. m. kaptenerna Puke och

Stålsvärd, ville hon ogerna träda i närmare under-

handlingar, och en Ernst och hans likar tillätos väl

någon gång komma upp i garderoben; men Hngo der-

ifrän underhandla med drottt)ingen eiulast genom en

bland kammarjungfrurna, hvilken runnnen emellan

frambar deras berättelser och frågor, och återbar drott-

ningens föreskrifter och svar. Förmedelst gängen af

det hela hade emellertid allmänheten blifvit öfver-

tygad derom, att sammansvärjningen var ett verk

af henne, hvarjeinnte en och annan oförsigtig åtgerd

gifvit också yttre bekräftelse dera. Men emedan
Hård och Wrangel konunit undan, och så länge

Brahe och Horn äruui icke omtalat de betänkligaste

iltgerderna, hade man livarketi fullständig eller full-

tygad uiiderrält{dse om hennes brottslighet.

En sådan och det i rikt mått erhölls dock

slutligen genom Horns och i symierhet genom Hrahes

sista bekännelser. Dessas inneiiåll halva vi redan

beskrifvit. Den förbittring, de väckte, blef ytterst

häftig. Def är ri/sl/rjf, utbrast H;Muilton, ntt deras

juajratäfcr velat tiWnitchjöra rikefs frihet, och för
sitt hötpuod, sin hersJit/zstnad och sin hämnd itjip-

offra sä niånf/a redli(/u undersåftire. Det anstår

ej svenska män att dölja sina tankar härom, utan

vi måste öppet förklara, att konung Adolf Fredrik

har härif/enom förverkat sin krona. Ungefär samma
språk fördes af Malenius, Hernianson, Scheller och

Iroilius m. 11. Samma dai.', d. 10 Juli, s(uu Urabc

Fr>l.celh Ber. \X\1.\. IS



274

allade sistnämnde bokännolse, aflät ock ständernas

komnriissjon till Stora Deputationen en berättelse

af följande innehåll. Under ransaicningarna liar

Jcommissjonen med hestörfninfj måst förnimma, huru
tankarna om^ upprors anställande under denna rilcs-

dag haft sin första upp)rinnclse närmast vid sjelfva

tronen och derifrån uthredt sig icJce allenast till de

olycldiga personer, hvilJca nu måste med lifret sina

brott umgälla, utan och förorsakat de vederstyggliga

ttpprorsförsök, som i ajiägsnare landskap sig yppat.

Hvad Jcommissjonen aldrig kunnat förmoda, och

gerna önskat förtiga, det måste likväl nu mera
uppenbaras. Kommissjonen måste nämligen rentut

förklara, att man genom de brottsligas, och i syn-

nerhet genom friherre Horns ocli grefve Brahes
sammanstämmande bekännelser har med grämelse

förnummit, att hennes maj:t drottningen är den,

som gifvit första anledningen till det uppror, som
skulle förändra vårt regeringssätt samt upphäfva
ständernas vid denna riksdag fattade beslut. Derpå

följde en omständlig berättelse om allt, som genom
Brahes, Horns och de andras bekännelser kommit
i dagen med hänsyn till de stämplingar, hvilka, hette

det, hennes maf.ts oroliga sinne och böjelse för våld-

samhet hafva ända från riksdagens början och intill

nu förehaft, hvilket allt kommissjonen funnit sig

nödsakad att inberätta till ständernas Stora Dep)u-

tation, och till dess medlemmars upplysta betänkande

och behandling.

Kommissjonens skrifvelse väckte bland Stora

Deputationens medlemmar en storm af vrede, i syn-

nerhet mot drottningen. Några fordrade formlig

äktenskapsskilnad mellan henne och konungen, och

att hon skulle derefter återsändas till Berlin; ty,

hette det, så länge hon är qvar i Svcrge, hafva vi

ingen fred att vänta; och man ville veta, att hon,

sedan revolutionsplanen blifvit upptäckt, skulle

hafva sagt: ehuru försöket misslyckas nittionio
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gånger, kan det likväl lyckas den hundrade; —
andra töreslogo, att hon väl kunde få stanna qvar

hos konungen, men icke med åtnjutande af en drott-

nings namn och värdighet; — andra ville, att hon
skulle inkallas för Stora Deputationen och der höra

sig föreläsas berättelsen om alla de stämplingar och

upprorsförsök, hon förehaft; och att hon derefter

skulle bedja om tillgift och lofva bättring; och att

man, ifall hon vägrade, skulle trycka alla kommis-

sionens protokoll, för att inför samtid oeh efterverld

rättfärdiga de åtgerder, ständerna nödgats tillgripa;

— andra ville, som nämridt är, afsätta både ko-

nungen och drottningen och inspärra den förre på
Bohus och den sednare på Grip)sholm, samt utropa

prins Gustaf till konung och för hans tinga år

tillsätta en förmyndare-styrelse; — andra, att^stän-

derna borde välja ett stort utskott, h vilket skulle

stanna i Stockholm och såsom en ständig riksdag,

ett ständigt p)urlament öfvervaka regeringens åtger-

der ^), och serskildt ville borgare-ståndet indraga

hälften al' Adolf Fredriks handpeniiingar, en sak, som
var nära att gå igenom, men soin föll i)å

riddarhiiset,

dock genom en öfvcrvigt af blott 28 röster -).

Många bland frihets-partiets ledare befarad;'

likväl, att våldsamma åtgerder skulle, sedan fiirsta

förbittringen svalnat, alstra deltagande, ånger och

återgångs-försök inom landet, samt tadel och (iendt-

ligheter utrikes, i syiuierhet hos drottningens broder,

konungen i Preussen, hvarjemnto man kunde ådraga

') Allt enligt Lovisa 1'lrikfis och Fersens bcriittelser (Terseus

skrifter 2. \',V2, t?y7), samt danska och preuss. min. bref. Lovisa

Ulrika beriittar dessutom, huru Pcchlin öppet föreslog, att man
borde mot hcime betjena sig af s. k. italiensk soppa; att Lan-

tingshauseii reste sig deremot oeh sade, att han aldrig trott sig

fil inom dessa murar höra en sä afskyviird sak bringas ä bana;

men att mSnga Pechlins nnhiingare Ulligt nnderstödde förslaget,

och att det var blott med möda, som Ferseu kunde afbryta öf-

verlnggningarun hiirum.

-) Danska min. br. d. I'? .\ui:. ITöti.
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sig Iramtida hänirul al den en gäng [)å troru-ii upp-

stigne prins (rustaf, hvars personliga iörrnäga reilan

hörjal visa sig. Mot de lugnande skritvelser, Adoll

Fredrik pä begäran aflåtit, hade man ock lotVat

honom en skonsammare behandling. Af sädana skäl

ville nämnde herrar icke i bestraflningsväg gä längre

än att varna både konungen och drottningen, och

att så binda den lörres händer, att inga statshvälf-

ningsförsök skulle hädanefter kunna göras. Men att

till en sådan medelväg återföra det till ytterlig för-

bittring uppretade allmänna tänkesättet var i början

ganska svårt, häldst detta uppeggades af en i dylika

företag så skicklig person som Pechlin. För att

lugna sinnena lät man emellertid ej mer i riksdags-

tidningen införa så många för konungaparet ned-

sättande articklar som förut; och man beslöt att

fortfarande icke gifva allmänheten underrättelse om
drottningens förslag att inkalla rysska troppar til!

((väsande af svenska folkets lagliga ombud och till

(jväfvande af Sverges lagstadgade frihet; en under-
rättelse, som, kommen till massorna, skulle halva

gjort hvarje försoning nästan omöjlig.

Att Lovisa Ulrika, tillställarinnan af all denna
oro, af alla dessa olyckor, skulle få en allvarlig och

afskräckande tillrättavisning, detta var dock ett

oeftergifligt anspråk af både rätts- och hämndkänsla.
Men på hvad sätt? Hon egde som politisk person

ingen magt och intet ansvar, och kunde ej an-

klagas utan i sammanhang med den, frän hvilken

hon hämtade allt sitt inflytande, d. v. s. konungen
sjelf; och detta skulle medföra oberäkneliga svårig-

heter och t. o. m. kunna framtvinga frågan om
afsättning. Man föll då på den tanken, att här-

utinnan behandla henne icke såsom drottning, utan

endast som menniska, och hennes företag såsom ett

brott, icke mot staten, utan mot kristendomen, och

att bestralTningen således borde verkställas af pre-

sterna, och af dessa icke såsom politiska domare,
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utan säsom andliga själasörjare, hvilka det ålåg att

vaka för hennes själs omvändelse och eviga salighet.

Fersen besökte erkebiskopen och uppgjorde med
honom en sådan plan. Dagen derpå eller den 2

Augusti sammankallades prestc-ståndet, och fick höra

sig föreläsas ständernas kommissjons nyssnänmde
utförliga berättelse om drottningens stämplingar och

upprorsförsök. Ståndets ledamöter voro öfvertygade

om sanningen af kommissjonens uppgifter. Ingen

enda uppträdde till hennes försvar; och med Troilius

och Halenius i spetsen gillade man förslaget om en

at henne gifven presterlig tillrättavisning. Professorn,

sedermera erkebiskopen Mennandor, känd för en

lycklig penna, fick j<'mnte Schriider och Benzel-

stierna sig anförtrodt att uppsätta förslag till den

skriftliga varningen i). Dagen derefter blef detta

utkast i ståndet uppläst och giliadt; den enda änd-

ring som gjordes, var, att, då i utkastet berättel-

serna om drottningens u[)prors-stämplingar hvarje

gång inleddes med orden: skall hafva, t. ex. ibland

skall eders maj:t hafim rådgjort o. s. v,, så beslöt

man, enligt Celsius, i stället nyttja ordet: har, så

att det skulle heta, ibland har eders maj:t rädf/Jort,

o. s. v. Ståndet beslöt ytterligare, att af denna

framställning skulle tvänne exemplar utskrifvas: det

ena, att, undertecknadt af alla ståndets medlennnar,

i dess arkiv förvaras; men det andra, att uiuler-

tecknadt blott af erkebisko|»en, uppläsas filr och

(ifvcrlemnas åt drotlningen. Till sistniinuide beskick-

ning utsagos erkebiskop Heiizelius och biskop Iroilius,

den förre misstänkt för lutning till linlvet, den sed-

nare känd som en pelare irumi frihets-partiet.

Att förmå Lovisa Ulrika till mottagande af en

sådan beskickning och till afhiirande af en sådan

skrapa, var likväl icke någon lätt sak. .Men å ena

') fppsala. Itosiiuliancs anm]. I instiiiull. Mfricht von iler

Eraheschen Snche säger, att skriften uppsattes at" llennaiison.
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sidan gjorde konungen och liofpartiets återstående

ledare allt möjligt för att öfvertaJa henne, och å

andra sidan och för att skrämma henne lät frihets-

partiets ledare med flit komma till hennes öron

ryktet om de mot hennes person hotande förslag,

som blifvit inom Stora Deputationen framkastade.

Hon gaf också slutligen efter, och d. 4 Aug. be-

stämdes för den högst ovanliga förrättningen. Vid

sin ankomst till Ulriksdal hiefvo de två prelaterna

välvilligt mottagna af konungen samt förda till drott-

ningen, bredvid hvilkens stol den förre under hela

samtalet qvarstannade. Efter några förberedande

ord först af Benzelius och sedermera af Troilius,

började den sednare att uppläsa preste-ståndets

skrift, hvilken var så utförlig, att vi ur densamma
hinna anföra blott de märkligaste dragen. Den in-

leddes med följande ord. Presterskåpet, man nyttjade

ingen gång ordet preste-ståndet, presterslcapet anser

för sin pligt att, när omständigheterna så fordra,

träda oförskräclct fram och inför sjelfva tronen

framställa de sanningar, som väl kunna förefalla

obehagliga, men närmare eftersinnade, leda till timlig

och evig välfärd. Vördnaden för Gud, af hvilken

presterskapet har sitt ämbete, tillåter ej heller något

anseende till personen; ty Gud varder iir deras

händer kräfvande syndarens blod, han vare sig hög

eller låg. Berföre måste ock det här församlade
presterskapet, ehuru med blödande hjerta och be-

dröfvadt sinne, dock oförställdtframkomma till eders

maj:t med nedanstående underdåniga föreställningar,

och detta icke såsom, ett rikets stånd, utan såsom

Guds tjenare, hvilkom det åligger att å hans vägnar

förkunna eders maj:t, hvad dess timliga och eviga

frid tillhörer.

Riksens ständers kommissjon har gifvit oss vid

handen, huru de för uppror och förräderi nyligen

afstraffade personerna, i synnerhet Brahe och Horn,

aflaggt bekännelser, ur hvilka man med största
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grämelse förnummit, att tanJcarna om upprors till-

ställande vid denna riksdag haft sin första upp-
rinnelse från eders maj:t och derifrån titbredt sig

till nämnde olycMiga 2^€rsoner och likaså till af-

lägsna landsorter. Härpå följde nästan ordaiiraimt

den redan omtalade och omständliga berättelsen, som
ständernas kommissjon afgifvit, rörande drottningens

alla stämplingar mot regeringssättet och alla till-

ämnade uppror mot rådets och ständernas lagliga

magt, och detta med anlörande af hennes med-
hjelpares namn och med påpekande af dessas iråkade

olycka. Efter slutad uppräkning häraf hette det

vidare: af sä hedröjiig art visar sig eders mcij-.ts

sinnelag vara mot rikets ständer och innevånare,
och det enligt uppgift af just de personer, som låtit

bruka sig till redskap vid besagde landsförderjiiga

anläggningar; men hvilka sedermera genom Guds
nåd omvända och väl beredda, och färdiga att fram-
träda inför en allvetande domare, hafva lemnat efter

sig denna teckning af eders majestäts tänkesätt.

Ätt mi detta tänkesätt blifvit sä afvogt mot rikets

författning och innevånare, orsaken dertill är den
menskliga naturens vanliga böjelse för sjelfrådighet,

hvilken i synnerhet frestar kungliga och höga per-
soner och mest dem, som blifvit uppfostrade i enrålds-

stater och vanda vid dessas rcgcringssätt, hrartill

kommer, att eders maj:t obetänkt lemnat sitt för-
troende åt lösa och onda rädgifvare — — samt
åsidosatt och förgätit, hvad eders maj:t är ski/ldig

sin Gud, sin gemål, sig sjelf, sina efterkommande
och hela Sverges rike. — — Genom sådant upp-
förande brytes mot Guds och folkets lag och mot
samvetets och den srurnci edens heligaste förbindel-

ser, och sådana brott har Gud Jtcrestädcs hotat

strängeligen bestraffa. När man dessutom lockar

andra till dylika afsteg, då kommer jemnräl deras

synd på anstiftarens hufvud; liksom de nyss ajlidnas

blod ropar öfrer dem, som varit orsak till deras
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hrott och deras olycka. — — Det hette ytterligare:

den Högste har förlänat eders maj:t många stora

honungsliga egcnshapcr. Han late dertill komma
också en sann Gudsfruktan och en sann kärlek till

undcrsåtarne, hvilka dygder ära majestätets yppersta
prydnader, o. s. v.

Att (]et vanligtvis medlande och försonande

preste-ståndet enhälligt beslöt en skrifvelse i så

stränga ordalag och ett skriftermål af så allvarsam

art, visar kanske tydligare än någonting annat, till

hvilken höjd den allmänna förbittringen stigit.

Drottningen afhörde den af Troiliiis upplästa

föreställningen rymed mycJcen stillhet», utom att hon
vid berättelsen om upprors-stämplingarna visade

någon oro och vid en och annan starkare ntlåtelse

»vattnades i ögonen». Efter uppläsningens slut sade

hon sig aldrig hafva tänkt något ondt mot riket,

hvarvid Kenzeiius anmärkte, att hjertat är falskt,

och Troilius tillade, att, emedan drottningen hlifvit

uppfostrad i en stat med cnvålds-styrelsc, torde hon
hafva mot Sverges regeringssätt fattat så stor ovilja,

att hon icke kunde se något »ondt» i sina försök
att detsamma öfverändakasta ; men Troilius bad

henne öppna sitt hjerta för biktfadern och tillika

med andakt genomläsa konung Davids 139 psalm.

Dess begynnelseord äro: Herre! Du utransakar mig
och känner mig; ehvad jag sitter eller uppstår, vet

Du det; Du förstår mina tanl^ar fjerran; och den
slutar med följande bön: se till, om jag på en ond
väg är, och led mig på den eviga vägen. Derefter

och på biskoparnas begäran lemnade hon dem ne-
danstående egenhändigt skrifna svar. Jag kan inte

annat än med serdeles nöje uptage herr Ärkic-

Biskoppens Samt det Wyrdiga prester-stondets nijtför

Guds ähra ock mogna förestälningar, ländande til

mitt ock Rikets väl. Jag skal uti Samma ämne
hafva all möda ospart ock hoppas med guds hielp

ock genom hans histånt vinna detta mitt S^tftemåhl
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War jcmte jag nu och framdeles betygar d Särdeles

inishag för alle Sådana anlagda, ock nu sista jenom
guds nåd uptäkte Skadeliga Stämplingar.

Louise Ulrique.

J^agcii flerpå eller fl. ö Aug. aflade Benzelius

ocli Troiliiis inför proste-ståndet sin berättelse om
sammanträdet samt allemnade drottningens svar,

hvarvid Troilius sade: för menniskors ögon var
hennes maj:ts uppförande sådant, som någonsin
kunnat önskas; huru hjertat varit heskaffadt, känner
ingen annan än Gud, dock vill man förmoda det

hasta. Det andra exemplaret af varnings-skritten

blef nu af alla preste-standets medlemmar under-
tecknadt och jemnte handlingarna härom under för-

segling nedlaggdt i ståndets arkiv. Tillika beslöts,

att uppträdet skulle anses som ett slags hemligt

skriftermål och varnings-uppsatsen fördenskull icke

at någon utlemnas, åtminstone icke ännu. Det oak-
tadt fanns den kort derefter inlord i både tyska

och fransyska tidningar, om utskickad af iu'igon inom
preste-ståndet eller inom hofvet är obekant *). Just

') Ofvaiistående bcriittelsu är gi^iuitlatl i syiinurliet pa Bcn-
/elii och Troilii berättelser, tryckta i Bidrag till svenska kyrkans

historia, 3. 34—52. Drottningen sjelt' har i sin dagbok tor aren

1755-— 175<') beskrifvit uppträdet pa följande sätt.

När de utskickade inkonniio, satte sig hennes inaj:t, och åt

erkebiskopen gaf man ock i anseende till hans höga ålder en

stol, men icke Ht Troilius, som förbiet' stående. Drottningen

inlade i shi liallniny »all den köld, och i Kiiin vijou nllt dit förakt,

gom någonsin visas kan». Sedan biskoparna helsnt och tillkiiuna-

gifvit sitt ärende, anmärkte lion helt korl, liiiin bes;/niierlit/t det

vore, att vid en anklagelse åberopa personer (lirahc och Horn).

hvilka man röjt ur vägen, ehuru deras confrotitation vore det enda,

^om ktinde bestyrka de framkastade föreritelserna. (livad, eller om
biskoparna svjiral liärpS, namnes ej, utan drottningen fortsätter

sin berättelse med följande ord). Krkebiskopen framtog den skrift-

ligen författade förestiilluingen, men sade dervid: »emedan denna

skrift icke dr minn händers verk, och jag deri ingen del eger, dr

herr biskopen ('rroilius) så god och läser henne upp.» Denne gjorde

su, men afbröl sig llere gfinger niedcist ursäkter oi-h förklaringar.
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i samma dagar skref drottningen till Erik Wrangel
ett par bref, i fivilka hon kallade sina motståndare

rasande barbarer och pästod, att man i Sverge

numera ansåg statsrätt, follirätt och alla lagar som
blotta inbillningsfoster, och hon försäkrade preus-

siska sändebudet grefve Solms, att hon var oskyldig

till alla anklagelserna; — att hon trodde älven Brahe
och Horn vara oskyldiga; — att hon aldrig ämnat
våldsamt genomföra någon statshvälfning: — att hon,

kännande sig oskyldig, icke ville förnedra sig att

gifva goda ord åt personer, hvilka hon betraktade

som upprorsmäll, och hvilka skulle deraf blifva än

mer öfvermodiga; — och att hon skulle utan fruk-

tan och utan svaghet afvakta, hvad dessa, såsom
egande hela magten, hade öfver henne beslutat ^).

Några veckor härefter fick hon från sin broder,

konungen i Preussen, mottaga ett bref, hvari bland

annat lästes följande. Bet är ined sorg, jag mottagit

pä hvilka dock hennes maj:t fann uudei" sin väi-ilighet att svara,

hvarföre hon iakttog samma hållning och tystnad från början till

slutet, och gick sedan ut i ett annat rum. Sändebuden blefvo

tillsagda att qvarblifva öfver middagen. Hennes maj:t, som ville

spisa ensam, öfvertalades dock att taga plats vid det stora bordet;

men yttrade under hela måltiden icke ett enda ord till Troilius,

utan talade i dess ställe beständigt med erkebiskopen. — —
Sedan heunes maj;t efter maltiden återgått till sina rum, tillkänna-

gåfvo sändebuden, att de svårligen kunde inför ämbets-bröderna

redogöra för sitt uppdrag, sä framt de icke af hennes maj:t er-

hölle något svar. Efter flere underhandlingar genmälte hon, att

deras af ständerna erhållna uppdrag skulle i alla afseenden blifvit

gilladt, så framt hon kunnat igenkänna och vidgå någon enda af
de beskyllningar och antaganden, på hvilka det var fotodt; men att

dessa voro ogrundade och af hennes maj:t ingabinda erkända, och

dermed ändades detta sällsnnma upptåg.

Sä lyder i korthet det utdrag ur drottuiifgens journal för

åren 1755—1756, som blifvit tryckt i Fersens skrift. 2. 298—301.

Något ord om heunes egenhändigt gifna och undfallande svar

tinnes der icke; detta förvaras dock i preste-ståndets arkiv.

' ) Geheim. arkiv i Berlin. Preuss. ministerns R&lation gé-

nérale de la Dicte de Snede de 1756, skrifven af Solms och in-

lemnad till preuss. regeringen d. 15 Jan. 1758.
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alla de från Sverge Aonma imderrättelsenia. Ni ser

nu sjelf, att våldsamhet icke alltid lyckas. För
Guds och för eder egen skuld, beherrsken eder nu
och visen ingen surmulenhet ^) mot edra fiender.

I eder närvarande helägenhet kan ingenting annat
göras än tiga och lida; ty varande sjelf i trångmål,
kan jag icke lemna eder något bistånd. I skolen

ock göra mig den rättvisan att erkänna, det jag
ständigt afrådt eder från all våldsamhet, men i

hafven sjelf så iwlat -). Nu är det blott tiden och

ett förståndigt uppförande, som. kan återupprätta

det förlorade. Tanken derpå och på eder egen och

på edra barns välfärd, för hvilken jag alltid skall

hysa det varma deltagandet af eder trogne broder^).

TJUGONDEFEMTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755— 175G.

EFTERRÄKNINGEN MED ADOLF FREDRIK.

Att denne furste, sig sjell' leninad, hade hyst

snarare motvilja än benägenhet lör det tillänuiade

revolutions-företaget, och att han blifvit till delta-

gande deri locka(l, nästan trugad af sin geniTd, detta

var för nSgot hvar bekant, hvadan också allinånna

tänkesättet liyste mot honom mindre liirbittring än

en känsla, blandad af medömkan och Ifirakt. Men
man loriitsäg ock, huru lält han skulle af drottningen

kunna återigen dragas in i ?iya revolutions-planer.

Att från sådana alskrämma kominga|)aret. ixb dy-

' ) Humeur.
^) Vons l'uvez voulii.

^) l)niisk;i och [)i'uuss. min. hvv\'. Arkivcl pii Sioholiu.
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medolst trygga riket och dess statsskick, blef alltså

ett vigtigt (örernäl lör frihets-vännernas omsorg, ocl»

ständerna ii|)|)(lrogo ät sin Stora Deputation att för

hesagde ändamål uttänka och vidtaga lämpliga medel,

och sådana, som, i fall saken iche hörde komma till

allmänhetens kännedom,, kunde hållas hemliga. Upp-
draget var ingalunda lätt. Till sist beslöt man taga

saken pa följande sätt. Genom ofvanbeskrifna ran-

sakningar och bekännelser var Ijusligen ådagalaggdt,

huru Adolf Fredrik brutit sin konunga-försäkran
och sökt genom våldsamma medel ändra statsför-

fattningen, och att lian i och med detsamma upplöst

de band, som lastade kronan pä hans hufvud. Men
af förut nämnda orsaker i) beslöt deputationen att

undvika en fullkomlig brytning, och att i stället söka
återknyta den fordna förbindelsen mellan konung
och undersåtare; så vidt nämligen sådant kunde, i

förening med frihetens betryggande, låta sig göra.

Deputationen lät fördenskull genom Höpken -) upp-
sätta en skrifvelse, man kallade den Biksakt, livilken

såsom en varning, ett politiskt skriftetal, borde ko-
nungen föreläsas, i likhet med det andeliga, drott-

ningen måst åhöra. Uppsatsen var, liksom ett form-
ligt riksdags-beslut, författad i rådets och i alla

ständernas namn och dess innehåll af mycken skärpa

och utförlighet. Vi hinna framlägga blott några få

bland de märkligaste punkter, som genom densamma
blefvo Adolf Fredrik förehållna; t. ex. att ko-

nungen är till för rikets skull ocli icke tvärtom; —
att en konunga-försäliran icke är en öfverenskom-

') Voltemat berättar följande sägen. Några ville förvandla

Sverge till republik; men Pechlin ogillade förslaget; ty svenskar-
nas gamla vana och rikets vidd fordrade en konung, och lands-

liöfdingarua skulle eljest blifva småkungar.
-) Enligt en anuan källa har Höpken blott öfversett skriften

och mildrat några dess uttryck. Uppsala. Rosenhanska saml.

Lmstäudl. Bericht von der Braheschen Sache, säger riksakten

vara skrifven af Hermanson.
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melse mellan konung och ständer såsom mellnn

fvänne lihherätiigade magier, utan en af stunderna,

hvilTca ensamma uro mafftegande, fastställd foreskrift

om det sätt, hvarpå de vilja, att Icomingen skall

styra deras land; — att doclc Adolf Fredrik afvikit

från sin försäkran härom och från rikets grund-
lagar, hvilket uppsatsen bevisade peiiom flere titdrati

ur l)åda och genom dessas jeniniörande tncd nu
upptäckta åtgärder, stäniplingar och upprors-försök,

hvilka alla också i denna skrift uppräknades; — vidare,

utt hofparfiet sökt vanrykta statsskicket och utmålat

ämbetsmäns förseelser såsom följder af fel iförfatt-

ningen, och rådets lagliga niagtutöfning såsom en ari-

stokratisk magtlystnad, samt ökandet af körningens

magt och minskandet af ständernas fri- och rättig-

heter såsom en önskvärd lycka för folket; — att

sådana läror hlifvit till den okunniga allmogens
uppvi-glande utspridda icke blott genom smygskrifter,

utan ock genom deras majiter sjelfra tinder resorna
kring landet: — att den sista mordiska samman-
gaddningen och alla dessa jilaner utgått förnämligast

från hennes maj:t drottningen, hvilken dessutom
bemött rikets råd, ständer och innerånarc med sä

mycket förakt och vedervilja, att man redan förut
nödgats deröfver anföra klagomål; — att företagets

fara varit förnämsta orsaken, hvarföre hans ma^jJ

sjelf icke velat deri deltaga: — att deras maj:tcrs

förnekande icke mäglade tillintetgöra sanningen af
nu framlaggda uppgifter; ty dessa vore grundade
på rerkligheter och pä förtrogna handtlangares
vittnesbörd och på hans maj:ts egen bekännelse af
d. 28 sistlidne Juni^); — — allt derföre, hette

det, och till följe af hvad tydligen blifvit för
ögonen laggdt, hafva ständerna blifvit öfrertygade

derom, att hans maj:t brutit sin konungsliga ed

och försäkran, och att ständerna följaktligen äro

') Sid. 252.
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enligt l(i(j och regcrmgsform berättigade att upplösa
det hand, som hittills fästat dem vid hans maj:t.

Men till följe af svenska folkets vanliga ömhet för
sitt honungahus och i förhoppning, att hans maj:t,

varnad af hvad mi hänclt, skall hädanefter låta

rikets välfärd, lag och författning vara sig om
hjertat, hafva ständerna beslutit låta saken hero vid

lindrigare medel. De hafva ej heller velat mot
hennes maj:t drottningen förfara så, som Guds och

verldslig lag gifvit dem rättighet till. Men de för-
vänta också derem'of, att hans maj:t bringar sin

gemål till ett förhållande, mer enligt med hennes
pligt mot konungen och riket. De förvänta ock, att,

om hennes maj.t ånyo inlåter sig i några för riket

skadliga anläggningar, skall hans niajit deremot
vidtaga nödiga anstalter; emedan riket bör framför
allt frälsas. Men skulle hans maj:t till underså-
farnes sorg fortfara i sitt förra tippsåt, förklara
riksens ständer genom denna akt, hvad också hans
maj:t har genom sin konunga-försäkran sjelf för-
klarat^); nämligen, att ständerna i sådan händelse

äro fria från sin huld- och trohetsed, då också

allt, hvad nu händf och härmed gemenskap hafver,

skall framdragas till bevis, att riksens ständer blifvit

tvungna skrida till det betänkliga steget att skilja

sig från sin konung, o. s. v. Skriften är daterad

d. 21 Aug. 1756.

Sådant var innehållet af den s. k. riksakten.

För att i någon mån skona konungaparet, skulle

den icke erhålla någon större oiTentlighet, och blef

alltså blott i förtäckta och korta ordalag meddelad

åt ständerna och af dem gillad, hvarjemnte man
beslöt, att den skulle i hela rådets och de fyra tal-

') I Adolf Fredriks kouunga-försäkran 23 § läses: IVi för-

klara, det ständerna alldeles skola vara fria från deras huld- och

trohetsed, ifall vi å vår sida skulle finnas hafva med vett och vilja

öfverträdt den ed och försäkring, vi rikseus ständer härmedelst göre,

eller hvad ständerna vidare pröfva nödigt att fastställa.
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männens närvaro inför konungen uppläsas och der-

efter jemnte tillhörande handlingar förseglas samt

af rådet förvaras, och sedermera icke utan i hän-

delse af nya upprors-försök öppnas.

Men skulle väl Adolf Fredrik kunna förmås att

mottaga en sådan varning och att underkasta sig

ett sådant skriftermål? Man skickade Höpken att

höra sig före, men denne återkom med ett bestämdt

nej! Man skickade Karl ScheHer, och nu svarade

Adolf Fredrik i förstone ja! men Lovisa Ulrika till-

kom, och det slutliga svaret blef nej! Stora Depu-
tationen bad då Fersen åtaga sig det svåra uppdraget.

Denne invände, att, såsom af drottningen mindre väl

ansedd, vore han till en sådan beskickning den minst

passande personen; uien man var envis, och han

lofvade slutligen våga försöket '). Han infann sig

på Ulriksdal samt begärde och lick företräde. Ko-
nungen, klädd i nattrock, låg på sin säng under
föreburen opasslighet -). Fersen anhöll •') att äfvon

drottningen måtte öfvervara samtalet, hvilket efter

någon öfverläggning konungaparet emellan beviljades,

och när sedermera Fersen återinträdde, satt hon

arbetande på en sybåge bredvid konungens säng.

Fersen "i) framställde mi i underdåniga ordalag sitt

uppdrag; nämligen, att ständerna, som önskade fred

och förlikning, anhöllo att få veta, hvad svar på sin

skrifvelse de hade att af konungen förvänta. Adolf

Fredrik svarade: ^ar/ ref of in(icntin(f; jap har inficn

del i den oro, som Jios ständerna iipplcomntii. Jay

') Om nii löljiindc iipptriiilc ocli om det, dii riksakten nf-

lemnades, halVa vi följt Ferseiis beriitteUe (2. 133), nieii i noter

infört de Lovisa Ulrikas uppgifter, soui med Fersens icke öfver

ensstiimma.

-) Ijovisa lUrika (Ferscns skrift. 2. 301, 302) siiger, att

konungen hade feber, oeli just nu ett iinfati deraf.

') Drottningen säger, alt del viir koiningcn. som begiirde

hennes närvaro.

•) J)rottningeii säger, att Fersen, oaktadt all sin stolthet

var vid detta tillfullc mycket tvungen och förlagen.
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har gjort min skyldighet såsom Iconung; — och om
partier förfölja hvarandra, sä är det icke min sak.

och man kan dera intet svara *). Fersen trodde siir

förstå, att dessji ord voro af drottningen förestaf-

vade; men han fortsatte sitt tal oeli anmärkte, atl

ständerna icke kunde vidkännas heskyilninpen att

hafva vallat det nuvarande partiaszget, oron ocli blods-

utgjutelsen; och att det vore orimligt antaga, det

ständerna sjeliva skulle hafva stämplat mot sin egen

frihet; men, tillade han, hvad min underdåniga
skyldighet och. trohet fordrar, är att inför hans maj:t

utan förbehåll gifra tillkänna, att nationens när-

varande tänkesätt, hvilket jag har mig noga bekant,

är af den beskaffenhet, att derest icke genom någon
foglighet den närvarande jäsningen stillas, kan hans
maj:ts krona löpa någon fara. Vid dessa ord sköt

drottningen sin sybåge långt fram på golfvet och

trädde med häftiga steg och tindrande ögon tätt

inpå Fersen samt frågade, om denne glömde, att

han talade till sin konung? och huru han kunde
understa sig att föra så djerft språk, tilläggande,

att detta skulle kosta Fersens hufvud, men icke Adolf
Fredriks krona, hvilken, sade hon, vi nog skola

veta försvara '^).

Fersen hade väntat och önskat detta utbrott

och genmälte: jag har icke glömt hans maj:ts när-

varo, och det ibr icke af öfverilning, utan med
berådt mod och till följe af min trohet, som jag

gifvit tillkänna, i hvilken farlig ställning hans maj:t

och riket sig bejinna. Wien det är likaledes min

M Enligt Lovisa Ulrika svarade konuugeu pä följande s-ätt.

Efter allt, hvad mot min höghet blifclt gjordt, bör jag icke längre

vara i ovisshet om, hvad ständerna skola mot m/g tillgripa. Jag är

derpå beredd, men för öfrigt i sådant helsotillstånd, att jag ickt

kan med herr grefven inlåta mig i iiäyra enskildheter. (Fevsenj;

skrifter 2. 302).

-) Detta drottningens utfall oninämnes ej i hennes egen be-

rättelse.
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skyldighet att underrätta äfven hennes maj:t om. de

ämnen, som henne angå, och heder jag att hennes
maj:t måtte med tålamod höra mig, hvarpä drott-

ningen åter satte sig ned, och Fersen fortfor.

Hela ril-et känner hans majds goda hjertelag

och hans åstundan att göra, hvad godt och rätt är,

hvarjöre man ock honom älskar och vördar. Men
hennes maj:t tage ej onådigt upp, att jag nödgas
framhära den obehagliga sanning, att i samma mån
undersåtarne älska honom, i samma mån hata de

hennes maj:t och tro, att hon till anstiftande af
hemliga råd och stämplingar missbrukar sin gemåls
kärlek. De ega kunskap om hennes majits underhand-
lingar både i Preussen, England och llyssland; —
likaså om penningelånet i Braunschtveig, om juve-

lernas pantsättning, om upploppet i bondeståndet
och om upp)rors-plancrna i Up)psala, Stockholm och

Dalarna. Vittnen och bevis härom hafra ständerna
mer än nog. Öfrer 4.0 personer hafra blifrit ohjck-

liga och till lif eller välfärd straffade till följe af
hennes maj:ts planer, hvarjemnte hela riket kommit
genom desamma i stor förvirring. Men när, allt

detta oaktadt, ständerna nu af vördnad och kärlek

för hans maj:t och af skyldig aktning för hennes

mcij-.t sjelf vilja genom sin nu föreslagna åtgerd sä

mycket möjligt undandölja allt detta från Europas,
och t. o. m. från svenska allmänhetens kännedom,
och borde dervid kunna påräkna just hennes majits

höga biträde, då bejinnes tvärtom, ntt hennes maj:t

afstyrker sin gemål från en sådan förlikning.

Kanske vet icke hennes maj:t, att man i Stora De-
putationen föreslagit att skilja henne från Srcrges

rike och inspärra henne ])å Gripsholms slott. Detta

och dylika förslag hafra visserligen blifvit med afsky

förkastade; men under sådana omständigheter tror

jag min pligt rara, att utan omsvep uttala sannin-

gen, filt förekommande af stora olyckor just för
Frijxells Ber. \\\\\. 1»
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hennes maj:t sjelf och för hennes hus. Under detta

tal utbrast drottningen i yn)ni2<i och bittra tårar;

men koniinfzens arisiL'te tycktes ljusna, och när slut-

ligen Fersen tystnat, vände han sig till drottningen

och Irägade: hvad råder du mig till, min lilla?

hvarpå hon gråtande svarade: man måste väl Jjevilja,

hvad ständerna önsha, för att en gång få slut på
detta olyckliga krångel ').

För att, innan tankarna möjligtvis ändrat sig,

taga fasta på detta medgilVande, begärde och fick

Fersen tillkalla den på Ulriksdal varande Schetfer,

hvilken medförde ett förslag till konungens svar,

som var redan i förväg uppsatt, och hvilket Adolf

Fredrik nu till ständernas säkerhet underskref och

lofvade hafva egenhändigt utskrifvet till dagen derpå

eller d. 25 Ang., då riksakten skulle honom form-

ligen föredragas. På sagd timme infunno sig då

vid Adolf Fredriks bädd sexton rådsherrar, deriblan<l

också Löwenhielni, samt de fyra ståndens talmän,

dock icke en enda person mer, och Höpken förde

protokollet -). A ständernas deputations vägnar an-

höll nu Fersen: att hans majit måtte låta sig före-

läsas den skrift (riksakten], som riksens ständers

') Lovisa Ulrikas berättelse (Fersens skrift. 2. 302) anför

detta Ferseus tal endast ofulJstaudigt och i korthet, och tillägger:

hennes maj:t. vände sig nu med an kall och ferm uppsyn till Fersen,

sägande: för min del är jag ständerna och herr grefven mycket för-

buvden för beskickningen genom presterno, hvilken j)å ett värdigt sätt

visade den bitterhet, som föranlåtit ett sådant edert steg. Men jag

hade aldrig kunnat tro, att folk, som dock hafva vett och förstånds-

gåfvor, skulle begagna sådatia utlntelser och ett sådant sätt. Grefven

fick nu en vink, liksom ett afsked af konungen. Härmed slutar

drottningen sin berättelse. Om Adolf Fredriks ofvanstående fråga

och sitt eget svar nämner hon icke ett ord.

-) Lovisa Ulrika säger, a.tt, utan försyn för konungens sjukdom

kommo dessutom fyratio personer af adeln och af de andra standev

i förhållande dertill (d. v. s. 20 af hvartdera. Fersens skrift. 2.

303). Enligt sjelfva protokollet voro inga flere närvarande än

de sexton rådsherrarna och fvra talmännen (Fersens skrifter

2. 203).
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Stora Deputation hade uppsatt, i förmåga af den

rätt och myndifjhet, hvarmed deputafionen hlifvit af
riksens ständer försedd; och hvilken skrift skall

sedermera förvaras och hemlighållas för att från
allmänhetens ögon undandölja och om möjligt i evig

glömska begrafra dessa hedröfliga upiiträden. Fersen

tillade: efter att hafva gifvit detta bevis på såväl

ömhet om friheten som vördnad för öfverheten, gör

sig ock Stora Deputationen förvissad om en lyck-

ligare framtid för svenska folket. Elter slutad upp-
läsning af riksakten sade Adolf Fredrik: jag har för-

fattat mitt svar uti denna skrift (lian «raf dervid

ett pappor åt Fersen) i), och jag försäkrar riksens

ständer om min nåd och huldhet nu och alltid -).

Sedan gaf han talmannen sin hand att kyssa och

sade dervid med låg röst till Fersen: Gud ske lof!

nu är då detta förbi. Riksakten, som var under-

skriven af de fyra talmännen, hief derefter jemnte

protokollet i konungens närvaro förseglad med hans

och de fyra talmännens signeter -*) och försedd med
påskrift: att öppnas blott i händelse af fara och

stämplingar mot grundlagarna och mot friheten,

hvarefter den lemnades i rådets förvar, och derrned

var denna långa och svåra tvist afslutad. Den hade

till följe af hofvets up|)förande och allmänhetens

förhittring måhända kunnat leda till våldsamma och

förfärliga npptriiden, mer eller mindre liknande dem
i England l()/i9 eller i Frankrike I7'.):{. Att svenska

folket icke blef fläckadt af sådana blodskulder, derför

har det i mycket att tacka främst Axel Fersen och

') Skriftens iiinehäll iir oss obekant.

^) Enligt protokollet saile kounngen: det gör mig ondi, att

ständerna fattat misstroende viol mig. Jag tager Gud till vittne,

att jag i nu nämnda anläggningar är oskyldig; framtiden lär visa

det. Mig skall det vara en hjertlig glädje att kunna tjenn mitt

kära fädernesland och främja dess välständ. Alaliiindii var dettu

innehållet af den skrift, Adolf Fredrik leninade till Fersen.

') Riksaktens innehall var dock bekant för danska sände-

budet; se dess bref till Köpenhamn d. '.'O oeh 1*7 .Vng. I75(».
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jemnte honom rådets och frihets-partiets ledare,

och den klokhet och måtta, hvarmed dessa herrar,

ehuru å ena sidan kraftigt försvarande svenska fol-

kets oberoende och värdighet, dock å den andra af-

höjde alla öfverdrifter, som kunde fläcka eller skada

frihetens heliga sak.

Utom och bredvid ofvanbeskrifna vigtiga stats-

rättegångar, vidtogo ständerna flere andra åtgerder,

som vittnade om höjden af deras misstroende och

ovilja mot hofvet. Vi anföra de märkvärdigare

bland dem.
Adolf Fredrik hade, dels som innehafvare af

gardets lifkompani, dels genom medgörligheten hos

PfeilT, regementets öfverste, haft tillfälle att på det-

samma utöfva mycket inflytande, hvilket hofpartiet

begagnat till förledande af de soldater samt öfver-

och under-ofTicerare, som deltagit i sammansvärj-

ningen. Följden blef nu, att PfeifT måste taga afsked,

och att, ehuru Adolf Fredrik önskade Stierneld till

efterträdare i), ständerna dock anförtrodde rege-

mentet åt Fersen, och att konungen måste t. o. m.

lemna ifrån sig befälet också öfver lifkompaniet.

Ständerna förklarade ytterligare sysslorna af öfver-

ståthållare i Stockholm och af öfverste för gardet

och för artilleriet samt af kapten-löjtnant för lif-

drabanterna vara af stor vigt för rikets trygghet,

och beslöto fördenskull, att till ^yfrihetens försJcans-

ningn skulle dessa ämbeten hädanefter utan afseende

på rang, tur och ansökning tillsättas af konungen
med råds-råde, d. v. s. af rådets flertal; hvarigenom

konungen förlorade äfven den magt, han i dessa

fall tillförene innehaft.

') Arkivet på Sjöholm. Scheffer till O. Fleming d. 26 Sept.

(1756?).
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Vid besättandet af sysslor under graden af

öfverste och dess vederlikar, hade konungen hitintills

kunnat i någon mån följa sitt eget godtfinnande och

således haft tillfälle att förvärfva anhängare och

vänner, Afven detta blef honom nu betaget genom
ett ständernas i Oktober 1756 afgifna s. k, tjenste-

manna-hetänkande, hvilket föreskref, att vid be-

sättandet af sådana sysslor skulle tjensteårs-beräk-

ning utgöra förnämsta befordringsgrunden, hvilken

märkliga företeelse hör till beskrifningen om rikets

inre förvaltning.

Huru borgare-ståndet ville nedsätta konungens

handpenningar, är berättadt. De tre andra stånden

afböjde förslaget; men deremot stadgades, att de nu
beviljade handpenningarna gällde icke för konunga-
parets lifs- eller regeringstid, utan blott till nästa

riksdag ^), då de kunde af ständerna, om så pröf-

vades nödigt, ökas, minskas eller indragas.

Serdeles obehaglig blef frågan om hofvets skul-

der; ty sådana, och dem ganska stora, hade konunga-

paret sig åsamkat, oaktadt de 1751 ökade hand-

penningarna. Redan i November 1755 ämnade ock

hofpartiet att af riksdagen begära medel till deras

betalning; men något anförande derom framkom ej;

ty man befarade ett afslag-), eller man ville invänta

den tilltänkta statshvälfningen, efter hvilken saken

lättare kunde genonHlrifvas. .Men besagde revolu-

tionsplan misslyckades, och nu iipptcigo folkombuden

denna sak sjelfva och utfärdade d. 'M) Se|)t. 175(1 •')

en skrifvelse af följande innehåll, liikcts nfändcr

ha/va ät deras majUcr anslagit icke blott vanliga,

utan vid riksdagen 1751 också ökade handpenningar,

medelst hvilka hofvets hchof kunna rnndligcn upp-

fyllas, hvarföre ständerna också hoppas rara hc-

') Riksnrk. Rikseiis stiimliTs hret' till koiuiiigcii il. 30
Sept. 1756. Diinska min. br. il. 1.") Okl. I75G.

^) Preuss. min. br. d. 7 Nov. 175.">.

') Riksark. Riksens ständers brcl'.
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friade från allt heTcymmer härutinnan. De tro sig

dock böra tillkännagifva, att, eho han vara må,
som enskildt lånar penningar eller gods åt deras

majiter konungen eller drottningen eller åt de kung-
liga prinsarna, och sedermera icke erhåller betal-

ning, får icke drista sig hegära en sådan af stats-

verket; emedan rikets ständer härmedelst i under-
dånighet förklara, att sådana fordringar alldeles

icke höra eller skola af rikets medel gäldas. — —
Ständerna bedja dessutom hans maj:t att mera sällan

(tflägsna sig från hufvudstaden, och att längre resor

ej företagas utan rådets pröfning och i tvänne

rådsherrars sällskap^); och ständerna anhålla tillika,

att hans maj:t täcktes oftare än hittills genom sin

närvaro gifva drift och styrka åt rådkammarens
öfverläggningar -).

Mycket vigtig och märkvärdig blef ock frågan

om rikets styrelse under en möjligtvis uppkommande
förmyndaretid; i synnerhet som Adolf Fredriks

vacklande helsa icke lofvade rätt många lefnadsår.

Huru under riksdagen 1751— 1752 Lovisa Ulrika

sökte i förväg tillförsäkra sig detta uppdrag, denna

magt, hafva vi redan berättat, och likaså huru för-

söket helt och hållet misslyckades. Vid riksdagen

1755—1756 togo ständerna sjelfva härutinnan till

orda, dock i alldeles motsatt rigtning. Under den

häftiga förtrytelse, som juvel-förpantningen och drott-

ningens bref derom hade uppväckt, framkom i Hemliga

Utskottet^) Pechlin med den anmärkningen, att stän-

derna borde nu genast ordna så, att, ifall konungen

fölle undan, drottningen ingalunda finge deltaga i

landets styrelse. Förslaget gillades. D. 11 Okt. *)

') Häi-igenom ätertogo nu ständerna, hvad de vid riksdagen

1751—1752 åt konungen medgifvit. Se sid. 36.

^) Under sednare hälften af 1753 hade rådet haft 56 sam-

manträden, men Adolf Fredrik icke varit tillstädes vid flere än

4 deribland. Se rådsprotokollen.

3) Den 22 April 1756.
•) Riksark. Riksens ständers bref.
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utfärdade alla fyra stSnden en skrifvelse af följande

innehåll. Eikets ständer böra sörja för rikefs väl,

äfven under en möjligtvis kommande förmyndaretid.

Fordna stadgar för sådant fall voro beräknade för
en stat med enväldig styrelse, men icke för en, som
hvilade på grundlagar och pä ständernas frihet.

Med afseende härå hafva ständerna denna gång
och för händelse af dödsfall beslutat., det riksens

samtliga råd skola »utan deltagande med någon
annan» förestå rikets styrelse och genast låta utropa

arftagaren till konung. Förmyndare-styrelsens beslut

skola utgå i hans namn, men tmdertccknas af rådet.

Denna skrifvelse och i synnerhet orden: utan del-

tagande med någon annan, väckte drottningens

häftiga förtrytelse; men beslutet hade ej kunnat
förekommas, och kunde än niindr(> upphäfvas.

Ffir den händelse, att nya stäniplingar mot
grundlag och regeringssätt skulle yppas, gåfvo stän-

derna åt rådet fullmagt att till målens snahhare

undersökning och afgörande nedsätta en s. k. kongl.

kommissjon, försedd med rättighet att dem processu

summario afdöma >); detta för att afskräcka nya

orostiftare och trygga landets lugn.

För att hos folket och i synnerhet hos ung-
domen inpregla kunskaf) om och kärlek till rikets

fria statsskick, heslöto ständerna, aft hiiti för dess

upprätthållande skulle söndagligen frän pri-dikslolarna

hållas, och att grundlagart)a skidle årligen på predik-

stolarna och tingen n|)pläsas, och att IJolin skidle

om rikets statslorlattiiing utarbeta en liirobok, som
borde i skolorna föredragas. Den sistiiäuinde utkom
väl ir)gen gång; men de uppräkiuide beslutet» äro

talande bevis om den kiirlek, hvarmed svenska folket

betraktade rikets då varande fria samhällsskick, och

ifrade för dess betrvggandc.

M Jfr några tört-slatciia utgcrdcr \iil 17 47 i\r> riksd.n;. 37. !'.•'.•.
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Efter att hafva boskrifvit de mest framståendo

företeelserna i den nu slutade striden, vilja vi införa

tvänne samtida vittnens omdönne öfver orsakerna

till densamma.
Preussiska sändebudet i Stockbolm grefve Solms

inlemnade, som nämndt är, till sin regering en ser-

skild berättelse om riksdagen 1755— 1756. Vid

slutet af framställningen om dess oro och slitningar,

sade han: det är oemotsägeligt, att de fel, hofvet

vid denna riJcsdag begått, hafva ådragit detsamma
alla de oheliagUgheter det måst tindergå^); detta i

en skrifvelse, som skulle framläggas för konungen i

Preussen, drottning Lovisa Ulrikas egen broder.

Fersen slutar sin berättelse om samma upp-
träden med följande anmärkning. Denna riJcsdag

blifver alltid mycket märkvärdig. Komingamagten
insTcränMes mer, än vid statsförfattningens infö-

rande tillämnades. Men åtgerden rar ett nödvärn
mot våld. Omåttliga hegär Jios honungarna alstra

slutligen motstånd hos undersåtarne. Om konung
Fredrik åren 1722 och 1723 icke hade genom sträf-

vandet efter oinskränkt magf retat svenskarna, torde

grundlagen icke fått den tolkning och konunga-
magten icke den inskränkning, som 1723 års riks-

dags-ordning innefattar; — och om konung Adolf
Fredrik eller rättare sagdt hans gemål icke så häf-

tigt sfräfvat efter envälde, torde hvarken tjenste-

manna-hetänkandet eller namnstämpeln hlifvit på-
tänkte -).

Sä förhöll det sig ock. Hela uppträdet var ett

nytt drag af svenska folkets gamla kärlek till fri-

heten och häftiga ovilja mot hvarje försök till god-

tycklig och våldsam behandling. Hvad Torgny lag-

man, hotelserna om Mula-ting och medregenten

') Il est incontestable, que les fautes, que la cour fait ä cette

diete, lui ont attiré tous les desagrements, qu'elle a essuyé.

^) Danska och preuss. min. br. — Protok. i Hemliga Ut-

skottet och rådet. — Riksens ständers bref i riksark.
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Anund Jakob fordom voro för Olof Skötkoming, det

blefvo nu Axel Fersen, riksakten och namnstämpeln
för konung Adolf Fredrik.

TJUGONDESJETTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1755—1756.

BELÖNINGAR OCH SLUT.

Tvisten mellan konungen och rädet samt under-
sökningarna och afdömandet af bondupploppet och

af den tilltänkta statshvälfningen gåfvo under denna
riksdag ständerna mycket att göra. De utvecklade

dock äfven i andra vägar stor verksamhet; t. ex.

för pensjons-inrättningar St militära och civila äm-
betsmän, för byggandet af fästningar och af den

stora dockan i Karlskrona, för ändamålsenliga

mönstringar och öfningsläger, för upprättande af

arméens llotta, för fabrikernas tillviixt, li»r storskiften,

för hemmans-klyfningar, för strömrensningar m. m.,

hvarjemnte skjutslegan till förmån lor jordbrukaren

höjdes. Dessa åtgerders omständligare beskrifning

hör till berättelsen om rikets inre förvaltning.

Utom eller jemnte de belöningar, som \id riks-

dagars slut vardigen gifvas, anslogo ständerna iikade

eller nya sådana St de persfuicr, hvilka genom nit

och skicklighet hade under den tui slutade striden

bidragit till frihets-partiets seger. Uiidsherrarnas

lön hade tillförene varit blott (),()()() d. s. m., en

till följe af penningevärdets fall numera otillräcklig

summa, hvadan ock män, som saknade egen för-

mögenhet, svårligen kunde mottaga det höga upp-

draget. Derlöre och liksom hofvets handperuiingar

1751 höjdes, pä samma sätt och för att \isa en
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gillande tacksamhet, och tillika för att styrka och

stödja rådsherrarna, »ständernas fullmägtiga ombud
och frihetens förtnur», höjde nii rolkotnhiiden dessas

lön till 12,000 (I. s. m. sauit (ikadc kansli-presiden-

tens och dess ställlöreträdares tallelpengar, hvar-

jeninte nian åt Kosen, rådets ålderman och en bland

frihets-partiets säkraste pelare, anslog utöfver hans
lön 2,00(( d. s. m. årligen.

Ofver Fersen preglades en skådepenning, som
i ett guld-exemplar af 50 diikaters vigt åt ho-
nom öfvcrlemnades. Den föreställde Herkules med
klubba i ena och lagerkrans i andra handen; hvar-

jemnte inskriften tiilkäimagal, att det var riksens

ständer, som beslutit dess preglande. Som talmans-

arvode erhöll lian 36,000 d. s. m., och i sin för-

tjusning ville bonde-ståndet dessutom upphöja honom
från general-major till general, hvilken sednare ut-

märkelse han likväl undanbad sig, för att icke föro-

rätta några äldre herrar inom det högre krigs-

befälet 1)"

Ät Renhorn, hvilken som åklagare i ständernas

kommissjon varit strängt sysselsatt, anslogs en be-

löning af 12,000 plåtar och åt hvar och en af samma
komuiissjons ledamöter likaledes en summa af 1-

tiil 3,000 d, s. m.; men de adliga ledamöterna
afsade sig arvodet under förklaring, att det varit

blott af kärlek till friheten och fäderneslandet, som
de underkastat sig denna långvariga och besvärliga

tjenstgörning -).

Schedvins belöning halva vi redan berättat 3).

Palén blef bonde-ståndets fullmägtige i manufaktur-
kontoret och i åtskilliga andra verk. Creutz upp-
höjdes på en gång från löjtnant till öfverste, ihre,

som i akademie kanslers-frågan röstat mot ko-

I) Preuss. min. br. d. 15 Okt. 1756.

^) Danska min. br. d. 14 Sept. 175ti.

3) Sid. 248.
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niingen ^), utnämndes till kansliråd, och Hnrlenians

enka, Henrika Liewen, hvilkeri främjat utsilVarfdet

af Ärlig Svensk, erhöll en årlig pensjon af 2,000

d. s. m. '2).

När riksdagen skulle upplösas, lät l^ovisa llrika

till Fersen framföra sin önskan, att han i slut-talen

måtte skona hennes person. Så skedde ock; men
ståndens afskeds-helsningar innehöllo i öfrigt många
allvarsamma ord. I talet till ständerna yttrade t. ex.

Fersen bland annat: denna riksdag har varit l>e-

hymmerfull, men också ärofull; ty den har visat,

huru lag och frihet legat ständerna om hjertat, och

tillika hvad ett ömt nit och förenade sinnen kxnna
uträtta. 1 riksdags-beslutet omtalades med bestäm-

da, dock allmänna ordalag de förnämsta tvistepunk-

terna, t. ex. om grundlagarnas rätta förstånd, om
prinsarnas uppfostran, om rikets förmyndare-styrelse,

om upptakten af stämplingar mot statslorfattningeii,

om åtgerderna till förekommande af i\\;\ dvlika

') 37. 101.

^) En föga pålitlig partiskrift, befintlig i rosenhanska sam-

lingen i Uppsala under tittel : Uia.itändliche Bericlit von der Bra-

heschen Sache, siiger, att nu eller förut under riksdagen utdelades

följande summor: at Troilius 10.000, åt llalenius *.?0,000 plåtar,

åt Olof Iläkiuisson 1*0,000 d. k. ni., åt lediimötcrna i stora kom-
missjonen 49,000 plåtar, åt Renhorn 12.000 d. s. m., åt .^pionerna

Mellin, Rutström och Valtinsonf) m. fl. frän 15- till 1«,000 d.

s. m., åt Fersen utom talmans-penningarna betalning uf en hans

fordran hos kronan pä 400,000 d. s. m.; — ät Ben/.elins, Olof

Håkansson (omigenr) samt bonde-ständets sekreterare Palén 15,000

plåtar hvardera, åt Fredrik Gyllenborg 30,000, ät hvarje bauko-

deputationens medlem 15,000 (dal.?) och att för dessa iindamSl

bankens och manufaktur-kontorets tilliriiiigar tömdes. I arkivet

på Sjöholm linnes eii oundertecknad, men troligen af A. J. v.

Höpken författad handskrift, som kallar förfarandet nn pillngi-

des fonds pnblics, c/iti ne connnissoil ni bvnies ni decencv.

f) Valtinsoii har enligt räds])rotokollel begiirt adeiskap; vi

veta ej, om det beviljades. F.n motpartiels smygskrifl omtalar

hans anfriitta näsa. Frän annat häll siiges, att lian falskeligon

utgaf sig för att vara kammarherre.
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m. m. Hittills hade man i början af riksdagsbe-

sluten plägat införa några ord till beröm för rikets

konung och för dess styrelse-ätgerder; men här-
utinnan iakttogs denna gång en fullkomlig och be-
tydelsefull tystnad. Deremot omtalades, huru stän-

derna med hillig och välförtjcnt tachsamhet och
beröm erkände, att rådet hade sedan sista riksdagen
med nit, vaksamhet och oförtruten och behjertad

omsorg vårdat sitt dyra kall samt gått konungen
med trogna råd tillhanda. Den 2J Okt. upplöstes

riksmötet. Den dervid hållna afskeds-predikan hade
till ingångsspråk i): Så förmanar jag nu, att man
för all ting hafver böner, åkallan, förböner och
tacksägelse för alla menniskor, för konungar och

för all öfverhet, på, det vi må lefva i ett roligt och

stilla lefverne i all Gudaktighet och ärlighet -).

TJUGONDESJUNDE KAPITLET.

HOFPARTIETS UPPRORS-STÄMPLINGAR ÅREN 1757, 1758.

Den sinnesstämning, sista riksdagen hade hos
Lovisa Ulrika efterlemnat, var icke ånger, icke för-

sonlighet, icke längtan efter frid och lugn; — utan

tvärtom. Också vidtogo hon och hennes gemål
snart derefter flere åtgerder, som voro stridande

mot deras gifna löften och mot ständernas kända
önskningar. Somliga deribland voro berömvärda
vittnesbörd om stolta och ädla tänkesätt och om
varmt deltagande för olyckliga vänner. Adolf Fredrik
vägrade t. ex. att underskrifva bref om belöningar

åt Oehlreich, författaren af Årlig Svensk, och om
minnesvård åt Tomas Plomgren, Hattpartiets nitiske

') 1 Tim. 2. 1, 2.

*) Danska och prenss. min. bref.
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anhängare i), likaså några strafTdomar öfver konun-
gens i sammansvärjningen invecklade vänner; och
Lovisa Ulrika besökte (lere gånger enkegreivinnan

Brahe samt lät pä sin bekostnad uppfostra en dotter

af den landsllyktige Hård -), och upptog på begäran

af Jakob Horn en dennes slägtinge till hoflYöken,

samt gaf årsunderhåli åt Hård och Erik Wrangel.
Men andra hofvets handlingar iiincburo betänkliga

vittnesbörd om fortfarande retsamhet och trots.

Axel Reuterholm, en ifrig anhängare af hofpartiet

och som för häftiga tal i den rigtningen blifvit för

en tid bortvisad från riddarhuset, nämndes nu till

tjenstgörande kammarherre och bemöttes med ser-

deles nåd. En Swedenstierna, som varit inkallad

för ständernas kommissjon, blef efter riksdagens slut

upptagen till lifdrabant. En kammarlakej hos prins

Fredrik Adolf, vid namn Ejimg •'), hvilken varit an-

vänd vid pantsättandet af drottningens juveler och
likaså vid llere upprors-stämplingar, och hvilken

Jakob Horn kort före sin död förklarat vara en så

farlig person, att han borde från hofvet aflägsnas;

denne Ljung blef nu i stället up[)liöjd till körningens

egen kammarlakej. En mindre viilkäiid prestman,

hofpredikanten Hamberg, höll iidör liolvel en pre-

dikan, i hvilken förekommo llere utfall mot rege-

rings-sättet och mot sista riksdagen, men förbiet

det oaktadt och kanske just derföre serdeles väl

anskrifven hos drottningen. Adolf Fredrik vägrade
att egenhändigt underteckna den bön, som skulle i

kyrkorna uppläsas för svenska vapncMis framaång

') lluJsprot. (1. 17 Mars 1757.

^) Ilaiidl. röraiuli: Skaiuliiiav. lust. 4L '2(')'2. Kiilii;t Aiiri-ps

ättartaflor hade Iiaii icke iiilgon dotter, men enligt Fredr. Sparres

Journal, befintlig i friherre Houdes arkiv pii Mriksherg, blef en

J. L. Hårds dotter \i))pfostrad pil liOvisa llrikas bekostnad oeli

dog d. I Aug. 17r)9. lliirds inenioirer s. I7y omtala atVen

denna dotter.

^) liovisa Ulrika antyder, att han var pil sidolinieii en son

af Jakob lloru.
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under porninerskii kriget. .Vlar) anmärkte, att det

likväl var för hans egna nndersåtares och hans eget

rikes välfärd, som det skulle bedjas; men det tyckes

likväl, som naunistämjjeln niAst användas. När hofvet

hösten I?.")? skulle frän Drottningholm inflytta till

hulvudstaden, hade riksmarskalken Ekehlad uppgjort

ordfiingen för vagnarna och för deras begagnande,
och dervid anvisat plats älven för prinsarnas lärare

och kavaljerer. Men besagde herrar, hvilka blifvit

af folkets ombud och mot konungaparets vilja ut-

nämnda till sina befattningar, voro af de kungliga

föräldrarna icke gerna sedda. Också utströk nu
Adolf Fredrik på bemälte lista deras namn, och an-
märkte, att de kunde sjövägen återvända till Stock-

holm, och hvarje föreställning deremot blef fruktlös;

ehuru alla andra, äfven de, som hörde till teater-

troppen och musik-kapellet, fingo sig i hofvagnarna

platser anvisade. När vid samma resa konungaparet
återkom till hulvudstaden och till sin våning på
slottet, voro rådsherrarna der församlade för att

aflägga sin uppvaktning; men konungaparet svarade

sig denna gång icke kunna mottaga deras besök,

och riksrådinnorna hade långa tiden bortåt blifvit

med märkbar köld behandlade.

Rådsherrarna kände till följe af dessa företeel-

ser sin ovilja mot konungaparet ytterligare tillväxa.

De sjelfva och deras fruar drogo sig ock mer och

mer från hofvet, och ville icke återvända, innan

uppförandet ändrades i). Sommaren 1757 började

ock rådsherrarna att med konungens förbigående

hålla serskilda sammankomster och öfverläggningar

om dessa och andra oroande företeelser, och lem-
nade dervid icke tillträde åt någon enda person

mer än åt dåvarande revisjons-sekreteraren, seder-

mera blifvande riksrådet Stockenström, hvilken alltid

förde protokollet. Med anledning af nyss uppräknade

') Dauska min. br. d. 22 Mars 1757.
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och några andra företeelser liade man nämligen
börjat ana, det nya planer till en våldsam stats-

fivälfning måtte vara å bana, livilket också var hän-
delsen, såsom nedanstående berättelse visar.

Jöns Magnusson Landberg, ert bergsman Iran

Nordmarkshyttan nära Filipstad, hade midsommars-
tiden 1757 rest till Stockliolm lör att skalTa sig ett

lån. När han en dag i djupa bekymmer vandrade
kring slottet, kom der en honom obekant |)erson, men
som var drottningens liejduk eller |)ortchäs-bärare

och hette Tiberg i). Denne frågade efter orsaken

till Landbergs nedslagna utseende och fick till svar

en upprigtig berättelse om förhållandet. Tiberg bad

honom då vända sig till Icomingen med anhållan
om hjelp; men beklagade tillika, att hans maj:t hade
allt för ringa magt. Snart uppstod mellan begge

en så förtrolig vänskap, att, säges det. Landberg
t. o. m. någon tid bodde hos Tiberg. (ienom denne
blef han bekant med trenne andra inom h()|\('ts be-

tjenifig anställda personer, rtändigen bössespännaren

eller jägaren Maisch -). låssmeden Kngberg och lö-

paren Russan •^). Alla dessa förde samma s[)råk;

näudigen, att ständerna ranrördat öfrerheten; ~

att körningen och drottningen hade ät fattiga bönder

köpt gårdar och gröda, men att rådsherrarna tagit

utan återbetalning alltsammans tillbaka; — att råds-

herrarna börjat pommerska kriget mot konungens
rilja; — att rådsherrarna icke velat gifva hofvet

tillräckligt ved och kol; — att allmogen borde tåga

till Stockholm för att hjelpa konungen och hämnas
grefve Brahes död; — att den skulle derrid få
bistånd af brgggare, bagare, hökare och af många
lifdrabanter och derjcmnte af 'preussiska troppar.

') Han var 17 'i7 i ijdist lius ciigflska ^illul^•l)U^ll•l (iii\ ilicki-iis,

och var den, som dii torriidde Springer. Su 37. ll'H.

-) Lovisa 1'lriku kallar honom Me/.gcr.

•') Kn major Kamsav tyckes ock halva varit invfckhul i

företaget.
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Tiberg sade: Gud hjelpe under detta krig konungen
i Preussen; så kommer han nog sedermera oss

svenskar till hjelp. I.andberg inente i början, att

allmogen borde obeväpnad tåga till Stockbolm och

i ödmjukhet framställa sina önskningar; men Tiberg

genmälte, det duger ej, ty då skjuter man eder i

trasor; edra soldater måste vara med. Maisch. Ljung
och Tiberg skaffade Landberg flere personliga samtal

med Adolf Fredrik, dels i Ulriksdals- eller Drott-

ningholms-parken, dels i garderoben eller svarf-

kammaren. Konungen skall dervid enligt Landbergs
bekännelser hafva sagt: jag kan ej lijelpa mina
undersåtare; jag vet nog, att herrarna förstöra all-

mogen, men jag förmår ej hindra det; och en annan
gång: vår bergslag går under; men jag har för
liten magt att kunna hjelpja den. En tredje gång,

och när någon person yttrade farhågor för följderna

af att inblandas i dessa öfverläggningar, sade han:

det är ej farligt; jag skall skydda er ^). Flere

olika förslag framställdes. Adolf Fredrik ville, att

Wermlands-bönderna skulle komma till Stockholm;
men Landberg, att konungen skulle komma till

Wermland och sjelf sätta sig i spetsen för dem;
och en gång lär Adolf Fredrik verkligen hafva sagt:

om allmogen är trogen, skall också jag visa mig
pålitlig och sjelf resa till Dalarna och sända min
drottning till Wermland. Några omedelbara under-
handlingar med denna sednare nämnas dock ej.

Det går ej an, sade Ljung, att gifva henne del

häraf; ty hon kan icke tiga. Vi betvifla dock upp-
giften om ett sådant förhomligande. Det är näm-
ligen alldeles otroligt, att Adolf Fredrik skulle af

sig sjelf och utan drottningens vetskap hafva inlåtit

sig i dessa stämplingar; hvaremot det är ganska

' ) Berättelsen om dessa Adolf Fredriks möten och samtal

med Landberg är grundad i synnerhet på den seduares bekän-

nelse d. 8 Ang. 1738 inför kommissjonen, och på kommissjonens

dom d. 4 Juli 1759.
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troligt, att nu liksom 1756 det var furstlig stolthet,

som gjorde, att drottningen undvek hvarje personlig

beröring med nämnde obetydliga handtlangare. Be-
synnerligt i alla hänseenden är ock, att man in-

billade sig kunna genom sådana personer förbereda

en statshvälfning.

Någonting dylikt åsyftades dock, och planen var

följande. Adolf Fredrik skulle resa till Wermland
under förevändning af att jaga björnar. [ spetsen

för en skara bönder, skulle dä Landberg framlemna
en dessas böneskrift, på hvilken Adolf Fredrik skulle

svara, att han icJce förmådde skaffa folket den hjelx),

det önskade. Då skulle Landberg utropa: firad i

Jesu namn är det? Om eders maj:t icke kan hjetpa

oss, hvilken kan då göra det? hvarpä allmogen skulle

följa konungen till Örebro, kanske till Stockholm,
och der genomdrifva statshvälfningen. Tiden var

icke bestämd, och kunde ej heller bestämmas, inr)an

ytterligare förberedelser hunnit vidtagas.

Slutligen återvände Landberg till Wermland.
Här började han uppreta menigheterna samt utdela

de penningar, han för sådant ändamål mottagit af

Ljung, hvarjemnte han inlät sig i utulerhandlingar

med den till IVorrge flyktade kapten (h llcns|)(>t/;

och det omtalades, huru några bland allmogen bfir-

jade för den tillämnadc; rörelsen göra sig spik-

klubbor (?j under lorevändning, att dessa skulh^ an-

vändas på vargjagter. 1 afsigt att uppmuntra de tvek-

samma, föreslog man ock, att Tiberg skulle rea.a dit

och medföra sin galonerade livré-drägt och emellanåt,

utstyrd i den, visa sig för allmogen, hvilken deraf

skulle lockas tro, det en så grann herre också vore

en hiig luTre, på hvars uppgifter om koiunigen man
kunde lita. >'åldsamheler ulbriilo ock. Flercstädes

uppbrändes soldat-uniformerna och ungdomen viigrade

att underkasta sig knekt-utskrifning, rymmande i

stället till IVorrge ij. Landbng iippnadc tillika nndcr-

') Danska min. I)i-. d. 16 Juni 1758.

Fr>,j:eUs Ucr. XWIX. 20
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handlingar med on hop hönder i Dalarna, (or hvilka

en Hagg-Erik-Ersson irän Noret i Leksands socken

stod i spetsen. Ljung hade iofvat resa dit upp med
<S- eller 10,000 i)iåtar till utdelning, och man hade

kommit sä långt, att en hop allmoge i Flöda socken

tillkännagaf sitt heslut, att i den hlifvande striden

imderstödja konungen mot herrarna. Man vände

sig äfven till de södra orterna. En svår smädeskrift

mot rådet utspriddes i Karlskrona, En Murheck,

som varit jägare hos prins Gustaf, rymde undan

sina borgenärer ned till Skåne och hörjade der

allehanda stämplingar med understöd från engelska

sändebudet i Köpenhamn Goderich, hvilken säges

hafva likaledes sändt penrtingar till upprorsmännen

i Dalarna ^).

Dessa förberedelser vidtogos under sednare

hälften af 1757 och den förra af 1758. Utbrottet

säges hafva först blifvit bestämdt till d. 7 Maj sist-

nämnde år, men sedermera uppskjutet till den tid-

punkt, då man fått underrättelse om något sven-

skarnas större nederlag i Pommern ^j. Efter stats-

hvälfningens genomförande skulle man uppresa äre-

stoder åt Erik Brahe och Jakob Horn, hvaremot,

enligt uppgift eller yrkande af jägaren Maisch, man
borde till försoningsofTer taga hufvudet af Ekeblad,

Höpken, Palmstierna, SchefTer och Tessin. Planens

orimliga och ohyggliga innehåll samt handtlangarnes

personligheter voro icke lockande till delaktighet i

företaget. Hofvet insåg ock behofvet af mer ansedda

ledare, hvarföre man lät Maisch gå med dylika

förfrågningar till Hudbeck och till en öfverste-löjt-

nant Funck. Den förre anträffades ej, och den sed-

') Danskca min. br. d. l-i Nov. 1758.

-) Heml. Rådsprot. d. 8 och 22 Dec. 1757. Vid början af

riksdagen 1760 spordes ock det rykte, att, i fall svensk-pommer-

ska hären lede uägot större nederlag, skulle till Stockholm komma
18,000 i st. f. 1800 riksdagsmän. Se arkivet på Eriksberg.

Predr. Sparres Journal d. 18 Okt. 1760.
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nare helsade tillbaka, att han bad Gud bevara hans
maj:t från dylika företag ').

Redan 1757 började, som riämndt är, rådsher-

rarna att ana tillvaron af dylika stämplingar och att

deronn hålla hemliga öfverläggningar. Närmare reda

på saken kunde likväl icke på länge erhållas. Slut-

ligen och frampå året 1758 kom man dock sam-
mansvärjningens föremål och ledare på spåren. Vid
underrättelsen härom rymde Landberg till Norrge-),

och till den längesedan dit afvikne kapten Gyllen-

spetz. Men denne sednare, trött vid landsflyktens

obehag, ville genom något talande bevis pä sin om-
vändelse vinna tillgift af regeringen i Stockholm och

tillåtelse att återvända till liemmet. Med falska

vänskaps-betygelser lockade han fördenskull Land-
berg med sig in i Wermland och förrådde och ut-

iemnade honom åt dervarande krono-betjening ^j,

hvilken förde mannen till Stockholm. Med anled-

ning och stöd af dessa och andra tilldragelser, ned-

sattes i Augusti 1758*) den Jcongl. Å-ommissjon, till

hvilken sista riksdag bemyndigat rådet •'»), och till

dess ordförande nämndes Palmstierna. I)å rymde
också några bland hofbetjeningen, och Adolf Fredrik

sjelf rådde Tiberg att göra likaledes och att gömma
sig undan i någon aflägsen landsort, livartill kammar-
herren Kålamb skulle vara honom liksom förut

vermländningen La^-s Ivarsson behjelplig. Men Tiberg

blef snart i sitt första gömställe vid Drottningholm

(urtappad och genom bekännelser af honom ocli af

Landberg, Maisch och Kussan m. 11. kom lui hela

sammansvärjnings-härfvan i dagen. Snart dog likväl

Landberg i fängelset •>), och Tiberg blef eller låtsade

'

)

Enligt bekiiiinelser af Fuiick (ich Maisch, hvilken seduarc

trodde, att bäde lindbeck och Kiiiick nfrfidt konungen.

^) Danska min. iir. d. liJ .luni 1758.

••) Danska min. br. d. 7 Juli I7r)8.

*) Danska min. br. d. H .\ug. 1758.

») Sid. 21)5.

«) Danska min. b r. d. 9 Febr. 1759.
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blifva vaiisinniir, l)varjomrito hofpartiet sökte utsprida,

att hela sainrnaiisvärjninpen var al' frihetsmannen

hopdiktad för att reta allmänna tänkesättet. Före-

taget var äfven i sig sjeift så osannolikt, så orim-

ligt, att man näppeligen kunnat tro på dess möjlig-

het, så framt man ej om dess verklighet hade oemot-
sägeliga bevis i främmande ministrars skrifvelser.

och än mer i de utförliga ])rotokollen. Rättegången

med sina undersökningar fortgick nämligen oaf-

brutet, och hvarje vittnesmål, hvarje afgifven bekän-
nelse blef sedermera uppläst och erkänd. Många ville

ock, att dessa protokoll skulle tryckas för att rätt-

färdiga både frihets-partiet och kommissjonen. Så-

dant skedde likväl ej; men det på sistone afkunnade

utslaget dömde Maisch, Russan, Tiberg och Hagg-
Erik-Ersson från lif, ära och gods, och flere andra

till spö, fängelse- och fästnings-arbete i). StrafTen

lära dock blifvit mycket mildrade; man ansåg för-

modligen hvarken personerna eller företaget böra

genom strängare åtgerder upphöjas till en betydelse,

som de i sig sjelfva icke egde. Dertill kom, att

kommissjonen under Palmstiernas ledning gått till

väga med en noggrannhet så småaktig och en sträng-

het i vissa fall så betänklig, att den både uttröttade

och uppretade allmänna tänkesättet -), hvilket der-

före regeringen ville genom stralVens förmildrande

blidka.

Sammansvärjningens handtlangare bestodo, som
vi sett, af mycket obetydliga personer; men dess

högsta ledare var konungen. Enligt riksakten hade
ständerna numera full rättighet att återupptaga det

förra målet och att till följe af detsamma och af

nu förehafda nya stämplingar skrida till afsättning.

Någon ditåt syftande åtgerd förspordes dock ej.

') Domen innehöll 338 tätt skrifna folio-sidor. Kommissjc
nen synes i vissa fall hatVa fortgått minst till 1760.

^) Danska min. br. d. 27 Febr., 2 och 6 Mar? 1759.
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Man sökte tvärtom på (lere sätt skona lians person;
livarken protokoll eller domar blefvo tryckta, och

när i dessa skrifter konungen omtalades, skedde det

vanligtvis under den förkliidda benämningen: en viss

herre. Skonsamlieten hade flere orsaker; den ena,

att man ville undvika alla för bnde regering ocli

folk vådliga brytningar; den andra, att rådets egen

ställning, hvilken 1756 var fast och säker, hade nu
1759 blifvit mycket vacklande, till följe af allmän-

hetens missnöje deröfver, att pommerska kriget

blifvit börjadt utan ständernas hörande och seder-

mera fördt utan kraft och utan framgång. Tredje

orsaken var, att konungaparets anseende, hvilket

redan förut var genom upploppet i bonde-ståndet

1755 och revolutions-försöken 175G betydligen ned-

satt, blef nu i det närmaste tillintetgjordt genom de

oefterrättliga upprors-stämplingarna under åren 1757

och 1758. Med ett hof, som inlät sig med dylika

personligheter och i dylika planer, ville sedermera

icke på länge någon anseddare man ingå i närmare
förbindelse; och mot ett så missaktadt och så öfver-

gifvet hof behöfde man ej heller vidtaga några syn-

nerliga försvars-anstalter ').

' ) Rddsprot. — Danska ocli preuss. min. bref. De i detta

kapitel förekommande öfriga uppgifter, som ej tiiinus bestyrkta

genom scrskilda citatcr, iiro grundade pli {{iksark. kongl. kommiss.

protokoller och pä dess dom den i Juli 17.'')1) och i)ä Laiidl)ergs

in. fl. bekiinnelse d. 8 Ang. 1758. Fcrscns hist. skrift. 3. 2G5--?7.')

iunehiilla om här beskrifna upptriUlen en Lovisa llrikas beriittelsf,

.som förklarar konungaparet oskyldigt i dessa stiimplingar och

påstår, att l'alm.stieriia mutade eller skriimde de ;uikh»gade till

falska aiigifveher mot hofvet.
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TJUGONDEATTONDE KAPITLET.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR ÖFVER STRIDEN MELLAN
HOFPARTIET OCH FRIHETS-PARTIET 1751—1758.

J)en gällde valet mellan monarki eller republik;

— valet mellan konunga-styrelse eller sjelfstyrelse;

— valet mellan att regeras elter godtycket ai

en menniska, eller efter föreskrifterna af en lag.

Många böcker hafva blifvit fyllda och kunna fyllas

med skäl för hvardera åsigten.

Denna gång var det också ett val mellan upp-
rätthållandet af Sverges en gång tillkämpade och

lagligt antagna fria statsförfattning, eller återgåendet

till (ordna tiders trångare statsskick; ett val, hvars

afgörande förutsatte besvarandet af flere just för

denna händelse vigtiga frågor.

T. ex. Var det för Sverge nyttigare att styras

af Lovisa Ulrika och enligt hennes godtycke, än att

styras af Ekeblad, Fersen, Höpken och SchefTer

enligt antagen regeringsform och folkombudens lag-

ligt tillkännagifna önskningar? — Eller! hade svenska

folket något verkligt behof, någon verklig anledning

att från sig sjelfva och från sina ombud, riksdags-

män och rådsherrar, flytta afgörande magten till

tronens innehafvare? — Eller, kunde man uppvisa

något godt, som dåvarande regentpar velat uträtta,

men rådsherrarna hindrat? — eller något ondt, som
rådsherrarna velat genomdrifva, men regentparet

sökt hindra? För hela tiden 1751— 1756 måste

man på alla dessa frågor svara ett heståmåt nej ! ^).

') Sistnämnde förhållande undergick dock en stor förändring,

när 1757 rådsherrarua mot konungens vilja och utan att rådfråga

ständerna genomdrefvo det pommerska kriget och derigenom för-

lorade sin förut innehafda fasta ställning och åtgjorda öfver-

lägsenhet.
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Lärorikt är att betrakta, hvilka de mest fram-

stående personer voro, som kämpade vid de olikn

fanorna. Under hofpartiets stodo IJrahe, Adam ocli

Jakob Horn, Hård, Kaliiiif;, lindbeck, Stierneld, Erik

Wrangel, erkebiskop Henrik Henzelius samt skalden

Dalin och bonden Johan Persson från Tuna; — —
under frihets-partiets deremot statsmännen Ekeblad,

Fersen, Höpken, Pahnstierna, Tessin och bröderna

Scheffer; Hkaså krigarne Ehrensvärd, Lantingshausen

och Rosen; likaså de blifvande erkebiskoparna Tro-
ilius och Mennander, jemnte matematikern Klingen-

stierna; likaså riksdags-kämparna Olof Håkansson,

Kierman, Pechlin och Henrik Wrede, och bland

ungdomen Karl och Fredrik Sparre, (iustaf Filip

Creutz samt Gustaf Fredrik Gyllenborg. Att ller-

talet inom alla fyra stånden mer och mer slöt sig

till frihets-partiet, saknar ej heller sin betydelse.

Inom båda lägren funnos visserligen många
egennyttiga och oärliga lycksökare, men äfven mänga
personer, hvilka hvar på sin sida leddes af den

upprigtigaste öfvertygelse och den varmaste foster-

landskärlek. Otvifvelaktigt är, att en mängd hof-

partiets anhängare trodde pä nyttan och ounibiirlig-

heten af en stark regentmagt och liänliirdes vid

tanken pä den vackra företeelsen af en konung,

som styrde sina undersåtare liksom en fader sina

l)arn; hänfördes af de vackra minnen, som i den

vägen fosterlandets historia framlade genom exemplen

af Gustaf den förste, Gustaf den andre och Karl

den elfte; hätifördes af den tanken, att konungen,

såsom en af Gud lörordnad stiilllöreträdare, bord»'

åtnjuta en deremot svarande heder och lydnad.

Många tyckte ock ett sådant regeringssiitt vara myc-
ket biittre, lättare (»ch redigare än den fria stats-

författningen m;Ml dess tnånga och invecklade former,

hvilka sednare, såsom man hade för ögonen, kutub"

förardeda mycket trassel och mänga itd)ördes strider.

Just dessa sistniiriuule ujjpträden tycktes i hög grad
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obehagliga ocli onödiga för en mängd personer,

livilka, uppammade i krigens och envålds-regeringens

vanor, ville se en intrasslad knut häldre med svärd

afhuggas än med omtanke och besvär lösas. Dessa

åsigter och känslor herrskade hos en mängd personer

af alla samhällsklasser, och llere deltagare i sam-
mansvärjningen hafva med svärmisk kärlek desamma
omfattat. Afven mänga bland dåtidens skalder hyste

samma tänkesätt. I de årens Lärda Tidningar lästes

före sammansvärjningens upptakt en mängd sånger

till konungahusets beröm; och Dalin, hvilken fordom
skrifvit den på sin tid mycket beprisade dikten till

svenska frihetens ära, understödde nu hofpartiets

bemödanden att inskränka samma frihet. När dennas
försvarare gång på gång åberopade den grundsatsen,

att folket skulle styra sig sjelft enligt flertalets, plu-

ralitetens, beslut, och när följaktligen ordet pluralitet

blef ett slags fältrop inom frihets-partiet, då skref

Dalin sin lilla förut införda vers i),
i hvilken han

under bittert gäckeri påpekade, huru just den be-

prisade pluraliteten ofta lät sig af dumheten förledas

till orimliga åtgerder.

Men å andra sidan är det lika otvifvelaktigt,

att största delen af svenska folket, serdeles inom
de tre högre stånden, mer och mer hyllade frihets-

partiet, hvartill ej litet bidrogo ofvanbeskrifna under
åren 1751— 1756 inträffade uppträden; å ena sidan

hofpartiets okloka och lagstridiga uppförande, och ä

d' n andra frihets-partiets fasta men lugna vidhål-

lande af antagna lagar och besvuren statsförfattning.

Genom dessa strider och deraf föranledda skrift-

vexlingar blefvo ock alla skäl och lagrum, som talade

för den sednare åsigten, gång efter annan fram-

laggda och med sina derur dragna slutsatser så

mycket möjligt hos allmänheten inpreglade. När
hofpartiet framhöll den sköna bilden af en konung,

M 36. 229.
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Iivilken såsom en läder sjeli' styrde sina uiidersåtare,

tramliöll irihets-parliet ornöjlitjheteii lör en konung',

en enda iiicnniska, alt nninera kunna känna ocli

bedöma ens den allra rinfzaste delen al' de många
tusen regeridfis-ärenden, som ärligen och i ständigt

växande antal skulle afgöras; livartill kom, att livar-

keti Fredriks, Adoli' Fredriks eller Lovisa Ulrikas

personligheter lockade till inlöratide af en sådan

husfaderlig regering. När holpartiet Iramhöll de

vackra minnena af Gustaf den förstes, Gustaf den

andres och Karl den elftes konunga-styrelse, fram-

iiöll andra sidan Erik den fjortonde, Kristina, Kari

den tolfte ocfi Fredrik den förste. — När Iiofpartiet

talade om den vördnad, man borde visa den af Gud
tillsatta konungen och tillförordnade konunga-magten,

svarades, att älven svenska folkets nuvarande fria

statsförfattning kunde med samma skäl sägas vara

af Gud tillsatt och tillförordnad och derföre också

berättigad till samma vördnad. — När holpartiet

talade om Tcomingens majestät, talade frihets-partiet

om folkets majestät, såsom någonting än högre, än

mera vördnadsvärdt; emedan det var just folket och

dess majestät, som genom val och hyllnint: hade åt

den förut enskilda mcMuiiskan förlänat värdighet af

kungligt majestät; och när holpartiet framstiillde der)

vanliga läran, att konungen icke kunde fela (ich

således ej heller angripas, tillämpande frihels-partiet

detta äfven på folket och på folkoini)uden och mente.

att dessa, varande den allra hiigsta slatsmagten, än

mindre kunde fela, än mindre kunde angri|ias, eller

som det hette, att ständerna icke kvnde fela. Dessa

och en iniingd likartade satser hlclvo oupphörligen

och i alla möjliga skiftningar (»ch former framlaggd.i

och försvarade i tidskriften Arlit: S\<'nsk. i riksdags-

tidningen, i Stora Deputationens och i stiindiMiias

kommissjons protokoller och i en mängd då före-

kommande riksdagstal och skrifter, och måste lor-

denskull göra stort infrjck på allmiinheten. De
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började t. o. in. att inverka p3 bönderna; emedan
dessa hade sina ombud i Hemliga Utskottets Stora

Deputation, hviiken undersökte halten och nyttan

al' sjelfva grundsatserna, grundlagarna; och likaså i

Ständernas Kommissjon, hviiken ransakade och al-

dömde förbrytelserna inot dessa grundlagar, så att

bönderna fingo på båda dessa ställen höra alla

de skäl, som möjligen kunde uppletas för så ena

som andra åsigten; och tillika kasta många blickar

djupt in i de stämplingar, som hofpartiet båda gån-

gerna bedrifvit, och ej minst i afsigt att locka och

narra just allmogen. De flesta frihets-partiets då-

varande män tyckas ock hafva med verklig kärlek

omfattat dåvarande statsskick samt trott på dess

lyckliga och förädlande följder. Som sådana ärliga

frihetsmän räkna vi bland medelålders-slägtet i syn-

nerhet Ekeblad, Ehrensvärd, Fersen, Hermanson,

Schefler och Troilius, och bland de yngre Fredrik

Sparre, Creutz och Gyllenborg. Om, såsom vi sett,

mänga skalder hänfördes af kunglighetens glans och

lysande minnen, så funnos ock andra, hvilka lika

mycket hänfördes af frihetens höga läror och af de

Ivsande förhoppningarna om sina landsmäns framtida

utbildning till den enskilda menniskans sjelfständig-

het och till folkens sjelfstyrelse. Också blef Sverges

fria statsförfattning ofta med stolthet omtalad som
den bästa och visaste i hela verlden, och angrepp

mot ett för mensklighet och menniskovärde så

hedrande statsskick kallades ett crimen Icescb maje-

statis humanes i). Sverges tacksamhet mot de tal-

män, som denna gång hjelpt till att rädda friheten,

uttalades i en skål för

Axels ^) tankar, Henriks ^) nit,

Gtistafs *) ankar, Olofs ^) flit;

'

)

Ett brott mot mensklifjketens majestät.

^) Fersen.

^) Benzelius.

•) Kierman.
') Håkansson.
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hvarvid dock skalden med skämtsam tvetydighet

anspelade icke blott på det s. k. säkra awA-ar-fästet

i Kiermans personlighet; utan ock på de inflytelse-

rika vin- och ö\-ankaren, som funnos i Kiermans
källare. När ständerna i Oktober 1756 åtskildes,

blefvo de af någon den tidens poet belsade med
följande verser.

Farväl, i store män och Svea riles ständer!

I gån nu trötte hem, som valcat för vårt väl,

Då tvedrägt och då split ha' skalcat Svea länder.

Nu finns. Gud vare lof! i Sverge ingen träl.

Vi vörde som en fruM af eder fiit och möda.

Att i ha hunnit nu all träldoms åtrå döda.

En illasinnad hop försökt vår trygghet störa.

Med konster och med magt oss hringa i förderf,

Att från vårt frihetslugn i nöd och tvång oss föra;

Ilen Gud har stått oss bi och hägnat cdra värf.

I hafven afböjt klokt den fara, som oss hotat,

Och hvad i rikets kro2)p var sjukt, i hafven hotat.

Tack alla fyra stånd! tack alla riksens ständer!

I ä' tillsammans de, oss hafven sälla gjort.

I allmän välfärd skänkt åt Svear, Göthar, Vcndcr,

I ha'n er omsorg sträckt till slott och lägsta ort.

Nu skall hvar redlig man ej frukta någon fara;

Men under lagens hägn håd' sålt och säker vara.

Flere andra sånger i samma anda iitkommo, och i

tidskriften Den svenske Mercurius ') uttalade (liiir-

well sin frihets-förtjusninp med fiiljande ord: riksens

ständer äro nu skilda ät och hafva cftcrlcmnat de

tydligaste vcdermälen af patriotiskt nit och ömhet

för fäderneslandet. De hafva icke allenast skyddat

vår oskattbara frihet, utan liksom gifvit densamma

') 1756. 2. V.iO.
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ät riket och dess innehygcfare tillbaka, försedd med
nya förmurar. — — 8å går det till i det land,

Jwarest lag råder, ed hålles och frihet vårdas. Der
måste enväldet falla, egenngtta och sjelfsvald utrotas

och alla orsaker till missnöje och partier afböjas.

Hvad sjelfva rättegången beträffar, har man sett

uppgifvas, att det herrskande partiet tillät sig många
och grofva orättvisor. Men denna beskyllning har

blifvit uttalad endast i allmänna ordalag. Några
enskilda bevis för densamma liafva icke blifvit an-

förda, och vi hafva ej heller anträffat några sådana,

mer än ett enda '); nämligen, att, sedan Horn och

Brahe aflaggt sina för Lovisa IHrika besvärande be-

kännelser, blefvo de ingen gäng med henne kon-
fronterade; men deras uppgifter likväl som full-

tygade bevis åberopade. Till försvar anförde kom-
missjonen, att den var moraliskt öfvertygad om be-

kännelsernas sanning, häldst de bekräftades genom
båda vittnenas derefter undergångna död, och genom
många andra omständigheter; och derjemnte att

konfrontationen med drottningen skulle hafva fram-

tvingat en formlig rättegång äfven mot henne och

således också en fullständig brytning, hvilken man
dock ville undvika. Så mycket vi, utan juridisk

bildning, kunna af ofvannämnde domar och protokoll

finna, har man ock iakttagit de föreskrifna rättegångs-

formerna och ej sällan mildrat utslaget, som det

tyckes, också derföre, att de sakfälldas brottslighet

mildrades genom den omständigheten, att det var

sjelfva konungaparet, som hade dem uppmuntrat

') Anmärkningar torde dock kunna göras mot det sätt,

hvarpä man behandlade en Estenbergs angifvelse mot några frihets-

partiets handtlangare, hvilka medelst falska vänskaps-betygelser

lockat en och annan bland hofpartiets män att med oförsigtiga

ord förråda sig och sina planer.
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och förfört. Möjligt, t. o. ni. troligt är dock. atl

partisinnet har under denna rättegång, liksom öfver

allt, stundom förledt till orättvisor och iifverdrifter.

ehuru dessa undgått vår u[)i)märksamhet ').

Vi hafva sett, huru båda partierna genom skrifter

och motskrifter påkallade allmänhetens uppmärk-
samhet och vädjade till dess omdiime. Detta

bidrog mycket til! utbredande af kunskap om och

deltagande i de allmänna angelägenheterna, och en

så kraftig väckelse till politiskt medvetande och

politisk verksamhet hade svenska folket icke halt

sedan striderna mellan Sigismund och Karl, hvilka

likaledes medelst åberopande af rikets lagar och

författningar hänsköto sin tvist till allmänheten.

Under de politiska striderna 1755— 175<) blefvo

många rätt ömtåliga statshandlingar getioni trycket

') Näst protokollen i Stora Depulationen och i släiidernns

kommissjon har vår förnämsta historiska kiilla för dumia tid vari(

Ax. Fersens berättelse (Fersens skrifter 2. '^— li8). Den kan

misstänkas som partisk; men vid granskning och jemnförelse med
andra skrifter finner man densan)ma, i synnerhet l:a delen, vis-

serligen hehiiftad med ett eller annat misstag, dock i det hela

och för aren 1744— 17.")() mycket pålitlig och öfverensstämmande

med andra nppgifter, och med de säkraste; t. ex. med iiänindo

protokoll. Vid oliklietei- mellan hans och Lovisa llrikas ni)pgifti'r

fästa vi ojemnförligt största troviinligheten vid den förres. 0><

veterligen har ej heller Ax. Fersen någonsin gjort sig skyldig till

medvetna osanningar; och som ytterligare bevis pä lians tillför-

litlighet införa vi här ett yttrande om honom, som blifvit rälldl

af prenssiska dåvarande sändebudet i Stockholm grifve Solms, och

som förekommer i dennes berättelse om riksdagen 1755 och 1750.

och som skulle framläggas för liOvisa Ulrikas broder, konungen
i Preussen. Der läses: Fergeii.'i Jietxier Imfrn sugl, ntt hnn or elnl:

ock trolös; men dettii iir orätt, och ile ho/rti till slut mast er-

känna, att heder och ära ntijiira (jriinddrayH i hans ii/tine -,•).

f) Que ihonnetelé foit 1'eseentiel de son characlere.
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meddelade ät allmänheten. Detta var en lÖrbere-

delse till 1766 års trycklrihet; dock endast ofull-

ständig och ensidig. Det herrskande partiet upprätt-

höll nämligen, dä det gällde att skydda sig sjelfva, de

fordna tidernas tryck- och taltväng. Motsidans skrifter

blefvo förhemligade eller stundom vid käken brända;

och liksom under enväldstiden Karl den elfte förböd

att ens samtalsvis klandra den enväldige konungens
åtgerder, likaså förböd man nu hvarje t. o. m.
mundtligt tadel af de magtegande ständernas beslut.

Liksom förut konungens, sä skulle nu också folkets

majestät vara från allt klander fridlyst.

Vi tillägga ett par anmärkningar, som hänga

tillsamman med frihetstidens historia.

Tvisten om Karl den tolfte är icke blott en

Mstorisk fråga, om hvad som är sannt eller icke

sannt; utan ock en politisk. Att förneka eller för-

minska denne konungs fel innebär ett försvar för

den i honom representerade grundsatsen af kungligt

envälde, och tillika en anklagelse mot det fria stats-

skicket; nämligen, att dettas införande 1719 icke var

af behofvet päkalladt eller af omständigheterna rätt-

färdigadt, utan ett verk af blott egennyttiga och

aristokratiska beräkningar, på hvilket sätt man också

vanligen tagit saken. — — Deremot att framvisa
de stora och landsförderfliga felen hos nämnde ko-

nung, innebär ett högt talande bevis och exempel

på de vådor, de olyckor, som stundom åtfölja äfven

(let monarkiska statsskicket och i synnerhet enväldet;

och det ådagalägger tillika, att, ehuru 1719 års

statsskick hade sina fel, var likväl dess införande

en icke blott berättigad ocli behöflig åtgerd, utan

ock ett frihets- och fosterlands-kärlekens både

lofliga och lofvärda bemödande att skydda svenska

folket från sådana förlarliga olyckor och lidanden

som de, hvilka det sista enväldet hade medfört.
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Mellan Kalniar-iinionori och frihetstiden finnas

några i ögonen fallande jernnförelse-punkter. Båda

voro alster af ovanligt ädla orh högt syftande tankar,

ena gången till Skandinavism, andra gången till nied-

horgerlig frihet, lltider sina stiftare, Margareta och

Arvid Horn, hiefvo ock båda försöken krönta af en

lofvande framgång. Men till Sverges, till Nordens
olycka föll ledningen sedermera i händerna på per-

soner, som missförstodo och misshandlade n|)phofs-

männens storartade företag ända derhän, att dessa

slutligen hiefvo föremål för sin samtids klander och

hat i stället för dess beundran och kärlek. Hos
efterverlden hlef detta misskännande, denna ovilja

iin mer stärkt och utvidgad genom de personliga

drilljedrarna hos (lustaf den förste och Gustaf den

tredje, hvilka framhiJllo som sin största ära att halva

gjort slut, den ene pä unionen, den andre på frihets-

tiden. Att förtiga de ädla grundtankarna och att

framdraga endast de många misstagen och olyckorna,

detta blef följaktligen under nämnde regenter och

deras efterkommande det sätt, hvarpå ifrågavarande

två tidskiften nästan alltid framställdes.

—s^/i^^i/»—
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50, 53, 63, 99, 109, 111, 124, 128, 150, 151, 158, 180.

218, 231, 232, 249.

Valtinson, s. 135, 130, 299.

Voltemat, H. ./., .s. 170, 177, 190, 261.

W.

Wilhelm, se August Willielni.

Woromow, s. 161.

Wrangel, And., s. 208.

Wrangel, A. J ., s. 65.

Wra-ngel, Er., d. v., s. 9, 12, 29, 31, 30, 37, 47,86,87,89. 98,

108, 109, Ti!, 112, 118, 124, 133, 136, 139, 146—150,

155, 158. 159, 218, 225, 226, 233, 254,259,273,300,311.
Wrangel, Er., d. ä., s. 9.

Wrangel, G. G., s. 190.

Wrede, Fab., s. 79, 80, 139, 260.

Wrede, H. J., s. 124, 146, 147, 250, 3!1.

Wulfvenstiernn , J., &. 109.

z.

Ziebeth, AL, s. 99, 125.
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